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 لدعلا دي ىلع جحضوي يذلا نهرلا باب
 يف هلوق ركذ «زوجبي ال : كلام لاقو . زاج لدعلا دي ىلع نهرلا عضو ىلع اقفتا اذإو : لاق

 . ضبقلا مدعناف قاقحتسالا دنع هيلع لدعلا عجري اذهلو كلاما دي لدعلا دي نأل ؛ خسنلا ضعب

 ( لدعلا دي ىلع عضوي يذلا نهرلا باب ) :م

 اذإ نهرلا مكح ركذ الو « نهارلا دي ىلع عضوي يذلا نهرلا مكح نايب يف باب اذه يأ:ش

 نهرلا نوكي نهترملاو نهارلا نم يذلا وهو « لدعلا دي ىف ناك اذإ همكح ركذ نهترملا دي ىف ناک
 . ةلاحم ال بونم ا ماقم موقي بئانلاو « نهترلا نع بئان هنآل « هدي يف

 ىلع نهرلا عضو ىلع ) :م نهترملاو نهارلا يأ :ش ( اقفتا اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يلكعلا ثراحلاو مكحلاو ىليل يب نبال اًقالخ ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو :ش ( زاج لدعلا دي

 ةلزنب نهرلا لدعلا ضبقو :«يفاكلا رصتخم» يف ديهشلا مكاحلا لاق . - هللا مهمحر -دوادو

 ءاطعو يبعشلاو ميهاربإ نع كلذ انغلب «كله اذإ نيدلاب هنامضو هتحص مكح يف نهترملا ضبق

 نهترملاف نهارلا تام نإو « نيدلا لطبي مل لدعلا دي يف كله نإ : ىليل يبأ نبا لاقو . نسحلاو

 . هيف ءامرغلا ةوسأ

 راش « :ش ( خسنلا ضعب يف ) :م كلام لوق ركذ يأ :ش ( هلوق ركذ زوجي ال :كلام لاق و) :م

 لدب ىليل يبأ نبا ؛عطقألا حرش» و « طوسبملا »يف ركذ هنإف « كلذك سيل اهضعب يف نأ ىلإ هب
 .كلام

 رم امك هدنع طرشب سيل ضبقلا نإف « كلام نع ةياورلا هذه ىف كش هنأكو : لمكألا لاق

 . ةياور هيف - هللا همحر - كلالو : يكاكلا لاقو . ناتياور [. . .] هنإف « باتكلا اذه لوأ يف

 ‹كلال اًقالع لدعلا ضبقب متي نهرلاو :رارسألا تاراشإ» يف ينامركلا لضفلا وبأ خيشلا لاقو

 . نهارلا يأ :ش ( كلاملا دي لدعلا دي نأل) :م نهرلا هب متي الف كلاملا دي هدي نأل

 هبتك يف طرش دقو ‹ طرش ضبقلا كلام لوق ىلع نأب رعشم ليلدلا اذه : «يفاكلا» يفو

 هعضو زاوج يف كلال فالخ ال هنكلو « كلذ حصي ىتح ناتياور هل نوكي نأ نكميف ؛ اًطرش

 .. لدعلا دي ىلع

 . هضبقب الإ نهر متی الو «ةنودملا» يف كلام ركذ : تلق

 :م نهارلا ىلع يأ :ش ( هيلع لدعلا عجري ):م كلاملا دي لدعلا دي نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 عجري هتميق لدعلا نمضو قحتسا مث لدعلا دي يف نهرلا كله اذإ ينعي :ش ( قاقحتسالا دنع )

 نأ :هحاضيإ :ش ( ضبقلا مدعناف ) :م عجر امل نهارلا دي هدي نكي مل ولو ‹ نمض اب نهارلا ىلع
۳ 



 نأل ؛ نهترملا دي ةيلاملا قح يفو « ةنامأ نيعلا ذإ « ظفحلا يف كلاما دي ةروصلا ىلع هدي نأ : انلو
 عجري امنو « نهرلا نم هادصق امل اقيقحت نيصخشلا ةلزنم لزنف ةيلاملا وه نومضملاو نامض هدي
 نهترملل سيلو : لاق . عدومل اك نيعلا ظفح يف هنع بئان هنأل ؛ قاقحتسالا يف كلاملا ىلع لدعلا
 ءافيتسا هب نهترملا قح قلعتو « هتنامأ هديب ظفحلا يف نهارلا قح قلعتل هنم هذخأي نأ نهارلل الو

 نامض يف كله هدي يف كله ولف . رخآلا قح لاطبإ امهدحأ كلمي الف

 س —
 « ضوبقم ريغ نهرلا نأ ىلع لدي « هل لعفلا عوقول قاقحتسالادنع نهارلا ىلع لدعلا عوجر
 عجريانهو « لمعلا هل عقو يذلا ىلع عجري مرغلا هقحلو هرمأب ناسنإلا لمع ام نأ لصألا نأل
 نهرلادوجو نأل « لدعلا دي ىلع هعضو زوجي ال كلذك ناك اذإف ٠ ضبقلا مدعب نهارلا ىلع
 نأل ‹ نهترملا نع ال نهارلا نع بئان لدعلا نأل « اريدقت الو ةقيقح ال دجوي ملو نهترملا ضبقب
 ال لاح يف هنع ظفحيل بصن لدعلاو « نهترملا نع ابان نوكي فيك « نهترملا ال نهارلا وه كلاما
 نود نهارلا ىلع هب عجري قحتسم ءاج مث هدي يف كله نإف نامض هقحلاذهلو « هيلع نتؤي
 . نهترملا

 دي ) :م رهاظلا ىلإ رظنلاب ينعي :ش ( ةروصلا ىلع ) :م لدعلا دي يأ :ش ( هدي نأ : انلو ) :م
 :ش ( ةيلالا وه نومضملاو نامض هدي نأل ؛ نهترملا دي ةيلاملا قح يفو ء ةنامآ نيعلا ذإ « ظفحلا يف كلاما

 ديلا لعجت نأ زوجي هنأل :ش ( نيصخشلا ةلزنم ) :م لدعلا يأ :ش ( لزنف ) :م اهنم نوكي ءافيتسالاذإ
 ريقفلا ديو « هجو نم كلاملا دي هدي لوحلا لبق يعاسلا ىلإ هلام ىدأ نمك نيدب مكحلا يف ةدحاولا

 هعفد ول امك ةاكز يدؤملا عقي لوحلا رخآ ىلإ باصنلا يقبو هدي يف يدؤملا كله ول ىتح «هجو نم
 قيقحت امهضرغ نأل ؛ هادصق ام قيقحت لجأل ينعي :ش ( نهرلا نم هادصق امل اًقيقحت ) :م ريقفلا ىلإ

 . نهرلا دقع ضرع

 نأ هحيضوت « هيلع لدعلا عجري اذهلو هلوقل نايب اذه :ش ( كلاملا ىلع لدعلا عجري اغنإو ) :م
 :م كلاملا نع بئان لدعلا نأل يأ :ش ( هنع بئان هنأل ؛ قاقحتسالا يف ) :م كلاملا ىلع لدعلا عوجر

 مث هدي يف ةعيدولا تناك اذإ :ش ( عدوملاك ) :م هيلع نمتؤي ال لاح يف :ش ( نيعلا ظفح يف )

 . عدوملا ىلع عجري مث « عدوملا نمض تقحتسا

 ذحأي نأ يأ :ش ( هنم هذخاي نأ نهارلل الو نهترملل سيلو ) :م يرودمقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 قح قلعتو ) :م لدعلا ةنامأ يأ :ش ( هتنامأ هديب ظفحلا يق نهارلا قح قلعتل ) :م لدعلا نم نهرلا
 :م نهترملا وأ نهارلا يأ :ش ( امهدحأ كلعي الف ) :م ءافيتسالا ثيح نم يأ :ش ( ءافيتسا هب نهترما

 نامض يف كله ) :م لدمعلا دي يف نهرلا كله ولف يأ :ش ( هدي يف كله ولف « رخآلا قح لاطبإ)



 نهترملا وأ نهارلا ىلإ لدعلا عفد ولو ‹ ةنومضملا يهو نهترملا دي ةيلاملا تح يف هدي نأل نهترملا
 نع يبنجأ امهدحأو ةيلاملا قح يف نهترملا عدومو نيعلا قح يف نهارلا عدوم هنأل ؛ نمض

 امهدحأ ىلإ عفد امدعب نهرلا ةميق لدعلا نمض اذإو يبنجألا ىلإ عفدلاب نمضي عدوملاو رخآلا

 ريصي هنأل ؛ هدي يف ًانهر ةميقلا لعجي نأ ردقيال هدي يف كله وأ هيلإ عوفدملا هكلهتسا دقو
 دنع وأ هدنع ًانهر اهالعجيو « هنم اهاذخأي نأ ىلع ناقفتي نكل « فانت امهنيبو « ايضتقمو ًايضاق

 .كلذك لعفيل يضاقلا ىلإ امهدحأ عفري امهعامتجا رذعت نإو . هريغ

 نهترملا دي يأ :ش ( ةنومضملا يهو نهترملا دي ةيلاملا قح يف ) :م لدعلا دي يأ :ش ( هدي نأل ؛ نهترملا

 . نيدلا نمو نهرلا ةميق نم لقألاب ةنومضم ةيلاملا قح يف

 يف نهارلا عدوم ) :م لدعلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ نمض نهترملا وأ نهارلا ىلإ لدعلا عفد ولو ) :م

 رخآلا نع يبنجأ ) :م نهترملا وأ نهارلا يأ :ش ( امهدحأو ةيلاملا قح يف نهترملا عدومو نيعلا قح

 دنع هاعضوف مسقي ال امن نهرلاو نيلجر لدعلا ناك اذإو :ش ( يبنجألا ىلإ عفدلاب نمضي عدوملاو

 هامستقاف مسقي ال ام ناك نإو « بولطملا ظفحلاب ايتأ امهنأل « هيف نامض الو « ازئاج ناك امهدحأ

 نامض ال :الاقو . ةفينح يبأ لوق يف هبحاص دنع هتصح عضو يذلا نمض امهدحأ دنع هاعضوف

 . ةعيدولا باتك يف رم دقو < هيلع

 دقو) :م نهترملا وأ نهارلا ىلإ يأ :ش ( امهدحأ ىلإ عفد امدعب نهرلا ةميق لدعلا نمض اذإو ) :م

 :م هيلإ عوفدملا دي يف يأ :ش ( هدي يف كله وأ ) :م نهترملا وأ نهارلا وهو :ش ( هيلإ عوفدملا هكلهتسا
 يأ :ش ( هنأل ) :م هسفن دي يف يأ :ش ( هدي يف اًنهر ةميقلا لعجي نأ ) :م لدعلا يأ :ش ( ردقي ال

 ( فانت امهنيبو « ايضتقمو ) :م نامضلاب هيلع بجو ام يأ :ش ( ايضاق ريصي ) :م ذئنيح لدعلا نأل

 (اهاذخأي نأ ىلع):م نهترملاو نهارلا يأ :ش ( ناقفتي نكل ) :م هيلإ ًاملسمو اًملسم دحاولا نوكل :ش
 يأ :ش ( هدنع اهر ) :م ةميقلا يأ :ش ( اهالعجيو ) :م لدعلا يأ :ش ( هنم ) :م ةميقلا يأ :ش

 .لدعلا

 يأ :ش ( عفري ) :م نهترملاو نهارلا عامتجا يأ :ش ( امهعامتجا رذعت نإو هريغ دنع وأ) :م

 : يزارتألا لاق . نهترملا وأ نهارلا امإ :ش ( امهدحأ ) :م هريغو يكاكلا هلاق اذكه « لدعلا

 امهدحأ عفرب لدعلا نأ ينعي « بوصنم امهدحأ نأ مهضعب نظو لعاف هنأل «لادلا عفرب امهدحأ

 ىلإ مصخلا هسفن ةبلاطملا نماض عفري نأ ديعبف ةميقلا نماض وه لدعلا نأل « ءيشب سيل كاذو

 . يضاقلا

 :ش ( كلذك لعفيل يضاقلا ىلإ ) :م هنع هافن ام لدعلا نم ديعب سيل هنأ هجوب سيل اذه : تلق

 . هدنع اًتهر ريصي مث « هنم نامضلاب لدعلا ىلع ةبجاولا ةميقلا ذخأي ينعي



 هل ةملاس ةميقلاف نهارلا ىلإ عفدلاب ةميقلا لدعلا نمض دقو نيدلا نهارلا ىضق مث كلذ لعف ولو

 دحاو كلم يف لدبملاو لدبلا عمتجي الو «نهترملا ىلإ نيدلا لوصوو نهارلا ىلإ نوهرملا لوصول
 هدي يف ةمئاق تناك ول نيعلا نأل هنم ةميقلا ذخأي نهارلاف نهترملا ىلإ عفدلاب اهنمض ناك نإو

 اذإو : لاق . لدبملاو لدبلا نيب هيف عمج الو اهماقم ماق ام ذخأي كلذكف نيدلا ىدآ اذإ اهذخأي

 هنأل؛ ةزئاج ةلاكولاف « نيدلا لولح دنع نهرلا عيبب امهريغ وأ لدعلا وأ نهترملا نهارلا لكو

 مل هلزع نإو « ليكولا لزعي نأ نهارلل سيلف « نهرلا دقع يف تطرش نإو . هلام عیبب لیکوت
 ىرت الأ « هقوقح نم ًاقحو هفاصوأ نم ًافصو راص نهرلا دقع نمض يف تطرش امل اهنأل ؛ لزعني

 ‹ نهترملا قح هب قلعت هنألو ؛ هلصأ موزلب مزليف ةقيثولا ةدايزل هنآ

 عفدلاب ةميقلا لدعلا نمض دقو نيدلا نهارلا ىضق مث كلذ ) :م يضاقلا يآ :ش ( لعف ولو ) :م

 ىلإ نيدلا لوصوو « نهارلا ىلإ نوهرملا لوصول ) :م لدعلل يأ :ش ( هل ةلاس ةميقلاف نهارلا ىلإ

 لدبلا عامتجا مزلي ةميقلا نهارلا ذخآ اذإ هنأل :ش ( دحاو كلم يف لدبملاو لدبلا عمتجي الو « نهترملا

 . دحاو لجر كلم يف لدبملاو

 نم يأ :ش ( هنم ةميقلا ذخأي نهارلاف نهترملا ىلإ عفدلاب اهنمض ) :م لدعلا :ش ( ناك نإو ) :م

 هدي يف ) :م اًمئاق ناك ول نيعلا نأل « لدبملاو لدبلا نيب هيف :ش ( ةمئاق تناك ول نيعلا نأل ) :م لدعلا

 عمجي ال ينعي :ش ( لدبملاو لدبلا نيب هيف عمج الو اهماقم ماقام ذخأي كلذكف نيدلا ىدآ اذإ اهذخأي

 : «ةريخذلا» يف لاق . نهترملا ىلع كلذب لدعلا عجري كله مث دحاو كلم يف لدبملاو لدبلا اذه

 نإو عجري ال هدي يف كلهو ةعيدولا وأ ةيراعلا نهترملا ىلع : نهترملا ىلإ نهرلا عفر لدعلا ناك نإ

 . هيلع عجري نهترملا هكلهتسا

 لكو يأ :ش ( امهريغ وأ لدعلا وأ نهترملا نهارلا لكو اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةمئألل هيف فالخ الو :ش ( ةزئاج ةلاك ولاف « نيدلا لولح دنع نهرلا عيبب ) :م لدعلاو نهترملا ريغ

 نأ نهارلل سيلف ‹ نهرلا دقع يف ) :م ةلاكولا يأ :ش ( تطرش نإو « هلام عيبب ليك وت هنأل ) :م ةثالثلا

 . دمحأ لاق هبو « لزعني - هللا همحر - يعفاشلا دنعو :ش ( لزعنی مل هلزع ناو ‹ لیکولا لزعی

 يف ) :م ةلاكولا :ش ( تطرش امل اهنأل ) :م امهدنع ةلاكولا تخسفنا نهارلا تام ول اذكو

 :م نهرلا فاصو نم يأ :ش ( هفاصوأ نم اًمصو ) :م ةلاكولا دقع يأ :ش ( راص نهرلا دقع نمض

 مكح قراقي ال عبتلا مكح نأل « هلصأك مزلف نهرلا قوقح نم يآ :ش ( هقوقح نماقحو)

 . لصألا

 مزيف يأ :ش ( هلصأ موزلب مزليف ةقيثولا ةدايزل ) :م ةلاكولا دقع نأ يأ :ش ( هنأ ىرت الأ ) :م

 ‹ نهترملا قح هب قلعت ) :م ةلاكولا دقع نأو يأ :ش ( هنأل ) :م نهرلا دقع لصأ موزلب ةلاكولا دقع

ّ 



 ىتح ًاقلطم عيبلاب هلكو ولو . يعدملا بلطب ةموصخل اب ليكولاك راصو « هقح ءاوتإ لزعلا يفو
 هقصوب اذكف . هلصأب مزال هنأل هيهن لمعي مل ةئيسن عيبلا نع هاهن مث « ةئيسنلاو دقنلاب عيبلا كلم

 مل نهارلا تام نإو . هريغ هلكو امنإو هلكوي مل هنأل ؛ لزعني ال نهترملا هلزع اذإ اذكو انركذ امل

 : لاق . مدقم نهترملا قحو ةثرولا قحل لطبي امنإ لطب ول هنألو « هتومب لطبي ال نهرلا نأل لزعني
 تام ناو « هنم رضحم ریغب هتایح لاح يف هعيبي امك ةثرولا نم رضحم ريغب هعيبي نأ ليكو للو
 هقوقحب ىقبيف امهدحأ تومب الو ءامهتومب لطبي ال دقعلا نأل ؛ هتلاكو ىلع ليكو لاف نهترملا

 ال ةلاكولا نأل ؛ هماقم هيصو الو هثراو موقي الو ةلاكولا تضقتنا ليكولا تام نإو . هفاصوأو

 . هريغ يأرب ال هيآرب يضر لك وما نألو « ثرإلا اهيف يرجي

 ليكوك يأ :ش ( ةموصخلاب ليك ولاك راصو ) :م نهترملا قح مادعإ يأ :ش ( هقح ءاوتإ لزعلا يفو
 عيبلاب هلكو ولو ) :م هلزع ليكولل زجي مل ثيح :ش ( يعدملا بلطب ) :م ةموصخل اب هيلع ىعدملا
 دقنلاب عيبلا كلم ىتح ) :م ءيش ديق ريغب اًقلطم نهرلا عيبب لدعلا نهارلا لكو ولو يأ :ش (اًقلطم

 دقع نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ليكولا لزعني ال ينعي :ش ( هيهن لمعي مل ةئيسن عيبلا نع هاهن مث « ةئيسنلاو

 هنأ :ش ( انركذ امل ) :م قالطإللا وهو :ش ( هفصوب اذكف ) :م نهرلا وهو :ش ( هلصاب مزال) :م ةلاكولا

 . هقوقح نم اقح راص

 ؛ لزعني مل نهارلا تام نإو « هريغ هلكو امنإو هلكوي مل هنأل ؛ لزعني ال نهترملا هلزع اذإ اذكو ) :م

 يف امك :ش ( ةثرولا قحا لطبب امنإ لطب ول ) :م ةلاكولا نألو يأ :ش ( هنألو « هتومب لطبي ال نهرلا نأل

 امأو « عيبلاب مهل يضر الو « ةثرولا ىلإ كلملا لقتني ثيح لكوملا توب لطبيو « تالاكولا رث

 . ةثرولا قح ىلع مدقي :ش ( مدقم نهترملا قحو ) :م ةثرولا قحل رابتعا الف انه اه

 ( ةثرولا نم رضحم ريغب هعيبي نأ ليكوللو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 نم رضحم ريغب نهرلا دقع يف ةطورشملا ةلاكولاب نهرلا عيبي نأ لدع وه يذلا ليكولل يأ :ش
 نإو ) :م نهارلا نم يأ :ش ( هنم رضحم ريغب هتايح لاح يف هعيبي امك ) :م تام يذلا نهارلا ةثرو
 توجب لطبي ال نهرلا دقع نأل يأ :ش ( امهتومب لطبي ال دقعلا نأل ؛ هتلاكو ىلع ليكو لاف نهترملا تام

 ( ىقبيف) :م نهترملاو نهارلا توم اًضيأ لطبي الو يأ :ش ( امهدحأ توم الو ) :م نهترملاو نهارلا

 يهو :ش ( هفاصوأو ) :م ةلاكولاو ءافيتسالاو سبحلا يهو :ش ( هقوقحب ) :م نهرلا دقع يآ :ش

 . نهرلا دلو عيب قحو مهاردلا فرصو ةئيسنلاب عيبلاو ىبأ اذإ عيبلا ىلع ليكولا ربجو موزللا

 اهيف يرجي ال ةلاكولا نأل ؛ هماقم هيصو الو هثراو موقي الو ةلاكولا تضقتنا ليك ولا تام نإو ) :م

 : «ةريخذلا» يفو :ش ( هريغ يأرب ال ) :م هلكو يذلا يأرب يأ :ش ( هيأرب يضر لك ىلا نألو « ثرإلا

 كتلكو : ةلاكولا لصأ يف هل لاق نهارلا نوكي نأ الإ« زجي مل هعيبب الجر ىصوأ اذإ عيبلاب ليكولا

۷ 



 يصولا هكلميف ةمزال ةلاكولا نأل ؛ هعيب كلمي ليكولا يصو نأ- هللا همحر - فسوي يب نعو

 امدعب مزال هنأ امل اهعيب براضملا يصو كلم اًتايعأ لالا سأر راص امدعب تام اذإ براضملاك

 اهنأل ةبراضملا فالخب « هل اميف يرجي ثرإلاو هيلع نكل « مزال قح ليك وتلا : انلق . اًنايعأ راص

 سيلو « هعيبب يضر امو هكلم هنأل ؛ نهارلا اضرب الإ هعيبي نأ نهترملل سيلو . براضملا قح

 ىلع نهارلا ردقي الف نهارلا نم هتيلاب قحأ نهترملا نأل ؛ نهترملا اضرب الإ هعيبي نأ نهارلل

 . عیبلاب همیلست

 ىلإ يصوي نأ هيصول زوجي الو هعيب هيصول زوجيو « هيف تعنص ام كل تزجأو نهرلا عيب

 . هریغ

 لولح دنع نهرلا عيب يآ :ش ( هعيب كلمي ليك ولا يصو نأ - هللا همحر -فسوي يبآ نعو ) :م

 رجحي نأ نهارلا دارأ ولو « بجاو قح اذه نأل :ش ( يصولا هكلميف ةمزال ةلاكولا نأل) :م نيدلا

 براضملا يصو كلم اًتايعأ لالا سأر راص امدعب تام اذإ براضملاك ) :م راصف ‹ كلذ هل نکي مل هيلع

 قح لجأل :ش ( اتايعأ ) :م لاملا سأر يأ :ش ( راص امدعب مزال ) :م عيبلا نأ يأ :ش ( هنأ ال اهعيب

 . لالا بر

 اميف يرجي ثرإلاو ) :م ثرإلا هيف يرجي ال هنأل :ش ( هيلع نكل « مزال قح ليكو تلا انلق ) :م

 :ش ( براضملا قح ) :م ةبراضملا نأل يأ :ش ( اهنأل ةبراضملا فالخب ) :م هيلع اميف ال هل ام :ش (هل

 ليكولاو « ريغصلا لام يف بألاك هتوم دعب اهب هيصو موقي نأ زاجف هتايح يف ليكوتلا ةيالو هلو

 . هتام دعب هماقم هریغ موقی الف هتایح يف لیکوتلا قح هل سیل

 نهرلا نأل :ش ( هكلم هنأل ؛ نهارلا اضرب الإ ) :م نهرلا يأ :ش ( هعيبي نأ نهترملل سيلو ) :م

 نم هتيلاب قحأ نهترملا نأل ؛ نهترملا اضرب الإ هعيبي نأ نهارلل سيلو « هعيبب يضر امو ) :م نهارلا كلم

 ىتح سبحلا قح يف نيعلا كلم نهرلا مكح نأل :ش ( عيبلاب هميلست ىلع نهارلا ردقي الف « نهارلا
 . نيدلا ءافيإ تقو ىلإ هكاسمإب قحأ نهترملا نوكي

 هنذإ ريغب هعاب نإو « نهارلا نذإ ريغب نهرلا عيبي نأ نهترملل سيلو «يواحطلا حرش» يفو
 ‹ عيبلا زوجي الو ءزجي مل نإو اتهر نمثلا نوكيو « زاج هزاجأ نإف « هبحاص ةزاجإ ىلع فقوت

 « هدعب ةزاجإلاو ‹ زوجي الف ةزاجإلا لبق يرتشملا دي يف كله نإو « اهر هديعيو هلطبي نأ هلو
 هنامض نوكيو « هل نمثلاو عيبلا زاج نهترملا نمض نإف « ءاش امهيأ هنمضي نأ هل نهارلا نكلو

 عئابلا ىلع يرتشملا عجربي مث اتهر نامضلا نوكيو « عيبلا لطب يرتشملا نمض نإو « اتهر
 . نمثلاب

 ىلع ةطلس نهارلل نكي مل اذإ هنيد يف نهرلا عيبي نأ نهترملل سيلو «يخركلا رصتخم» يفو

۸ 



 هعيب ىلع ربجأ بئاغ نهارلاو « هعيبي نأ نهرلا هدي يف يذلا ليكولا ىبأو لجألا لح نإف : لاق

 نأ ىبأف لكوملا باغو ةموصخل اب هريغ لكوي لجرلا كلذكو . هموزل يف نيهجولا نم انركذ ال

 نأل ؛ عيبلاب ليكولا فالخب « قحا ءاوتإ هيف نأ وهو « يناثلا هجولل ةموصخل ا ىلع ربجأ مصاخب

 ‹«هسفنب هعيب كلمي ال نهترملاو ىوعدلا ىلع ردقي ال يعدملا امأ . هقح يوتي الف هسفنب عيبي لكوملا

 هجولاب ًارابتسعا ربجي ال : ليق « هدعب طرش اغنإو نهرلا دقع يف اطورشم ليكوتلا نكي مل ولف
 نأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . حصأ اذهو«يناثلا هجولا ىلإ اعوجر ربجي : ليقو .لوألا

 يف باوجلا قالطإ :هديؤيو « دحاو نيلصفلا يف باوجلا

 دي ىلإ درو عيبلا خسف كلذ نم اًتيش لعف نإف « هريعي نأ الو هرجاؤي نأ هل سيلو هيف هل نذأ وأ هعيب

 . اًنهر نهترملا

 هدي يف يذلا ليكولا ىبآو لجألا لح نإف ) :م «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ام دعب ىبأ نإف « هعيبي ىتح اًمايأ سبحي ينعي :ش ( هعيب ىلع ربجأ بئاغ نهارلاو « هعيبي نأ نهرلا

 لوق ىلعامأ . رهاظ امهلوق ىلع وهو « هيلع هعيبي يضاقلا نأ : «تادايزلا» يف ركذ اًمايأ هسبح
 نورخآ لاقو . نويدملا لام ىلع اًسايق عيبي ال مهضعب لاق « هيف خياشملا فلتخا دقف ةفينح يبأ

 ‹ هفاصوأ نم فصو هنأ :امهدحأ :ش ( نيهجولا نم انركذ ال ) :م تنيعت عيبلا ةهج نأل « هعيبي

 . ةلاكولا دقع موزل يأ :ش ( هموزل يف ) :م هقح ءاوتإ هيف نأ : رخآلاو

 ةموصخلا ىلع ربجأ مصاخي نأ ىبأف لكوملا باغو ةموصخل اب هريغ لكوي لجرلا كلذكو ) :م

 ليكولا فالخب ) :م يعدملا قح يأ :ش ( قحلا ءاوتإ هيف نأ وهو ) :م هلوقب هنيبو :ش ( يناثلا هجولل

 ردقي ال يعدملا ام . هقح يوني الف هسفنب عيبي لك وما نأل ) :م عنتما اذإ عيبلاب ربجي ال ثيح :ش ( عيبلاب

 ليكولا عنتما اذإف ‹« همصاخي ليكولا ن ىلع ادامتعا مصخلا ليبس ىلخ اغإ هنأل :ش ( ىوعدلا ىلع

 اذإف :ش ( هسفنب هعيب كلمي ال نهترملاو) :م هقح لاطبإ هيف ناك يعدملاب ررضلا قحلي روكذملا ءيشلاب

 اغإو نهرلا دقع يف اطورشم ليكو تلا نكي مل ولف ) :م نهترلا ررضلا قحلي عيبلا نع ليكولا عنتما

 ال نهترملا نأ وهو :ش ( لوألا هجولاب ارابتعا) :م عيبلاب ليكولا يأ :ش ( ربجي ال : ليق «هدعب طرش

 . هعانتماب ررضتي

 يأ :ش ( حصأ اذهو ) :م هقح ءاوتإ هيف نأ وهو :ش ( يناثلا هجولا ىلإ اًعوجر ربجي :ليقو ) :م
 ‹ حصأ ةياورلا هذهو « : ناخ يضاقو مالسإلا رخفو مالسإلا خيش لاقو . حصأ يناثلا لوقلا

 . هيف طورشملاك ريصيو « دقعلا لصأب قحلي دقعلا دعب طورشملا نأل

 اطورشم ناک اميف يأ :ش ( دحاو نيلصفلا يف باوجلا نأ :-هللا همحر -فسوب يبأ نعو ) :م

 يف باوجلا قالطإ ) :م يناثلا لوق ديؤي يأ :ش (هديؤيو ) :م امهيف ربجي يأ نوكي ال اميفو نهرلا يف

۹ 



 ءهماقم مئاق نمثلاو نهرلا نم جرخ دقف نهرلا لدعلا عاب اذإو . لصألا يفو « «ريغصلا عماجلا»
 دقع ءاقبل نهترملا لام ناك ىوت اذإو . اًضوبقم ناک ام ماقم همایقل دعب ضبقي مل نِإو اتهر ناکف
 ؛ هتميق لتاقلا مرغو نوهرملا دبعلا لتق اذإ كلذكو ء نوهرملا عيبملا ماقم همايقل ؛ نمثلا يف نهرلا

 قحتسملا قح يف لام لا نامض مكح ذخأف « مدلا لدب ناك نإو  ةيلاملا ثيح نم هقحتسي كلاما نأل
 عاب نو : لاق . اًمدو ًامحل لوألا ماقم مئاق هنأل ؛ هب عفدف دبع هلتق ول كلذكو . نهرلا دقع يقبف
 نمض ءاش نإ رايخلاب ناك لدعلا هنمضف نهرلا قحتسا مث نمشلا نهترلا ىف ىفوأف نهرلا لدعلا

 هريغ هنمضي نأ هل سيلو « هاطعأ يذلا نمثلا نهترملا نمض حد ءاش نإو ‹ هتميق نهارلا

 اذإو : امهيف لاق ثيح < يناثلا لوقلا ديؤي نأ «طوسبملا» يأ : :ش ( لصألا يفو . « ريغصلا عماجلا»

 . ال وأ دقعلا يف طورشم نوكي نأ لصف ريغ نم ربجي عيبلا نع ليكولا ىبأ
 نأ انركذ ال نهرلا نمض ن يف ناك نإو « عيبلا ىلع ليكولا ربجي ال : دمحأو يعفاشلا لاقو

 مل نإو انهر ناكف « هماقم مئاق نمشلاو نهرلا نم جرخ دقف نهرلا لدعلا اب اذإاو ) : :م مزال ریغامهدقع
 لام ناک ) :م كله اذإ يأ: شش ( یوت اذإو . اضوبقم ناک ام ماقم همایقل دعب ) :م نمثلا يأ :ش ( ضبقي

 ناك ربخ هنأ ىلع بوصنم نهترملا لام هلوقو « نهترملا لام يواتلا نمثلا ناك يأ :ش ( نهترملا
 : - هللاامهمحر - دمحأو ىعفاشلا لاقو . - هللا همحر - كلام لاق انلوقبو « هانردق ام ىلع
 « لدعلا ىلع نامض ال كلام لاقو . هيلع نامض الف قافتالاب نيمأ لدعلاو نهارلا نامض نم
 . ناكامك نهارلا ةمذ يف هنيد دوعيو نهترملا ىلإ عجري يرتشملا نكلو

):eمرغو نوهرملا دبعلا لتق اذإ كلذكو نوهرملا عيبملا ماقم همايقل ؛ نمثلا يف نهرلا دقع ءاقبل  
 « هلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش ( مدلا لدب ناك نإو «ةيلالا ثيح نم هقحتسي كلاما نأل ؛ هتميق لتاقلا
 دازي ال اذهلو « مدلاب ًالباقم ةميقلا نامض ناك نإو « هماقم اًنهر نوكي لوتقملا دبعلا ةميق نأ ينعي
 ( نهرلا دقع يقبف ) :م كلاملا وهو :ش ( قحتسملا قح يف لاملا نامض مكح ذخأف ) :م رحلا ةيد ىلع

 . لوتقملا دبعلا ماقم اًتهر ةميقلا تماق يأ :ش

 يأ :ش ( هنأل ؛ هب عفدف ) :م هلثم دبع نوهرملا دبعلا لتق ول يأ :ش ( دبع هلتق ول كلذكو ) :م
 نم هب قلعتف « مدلاو محللا ثيح نم يأ :ش ( ادو اَمحل لوألا ماقم مئاق ) :م لتاقلا دبعلا نأل
 . هب قلعت ام مكحلا

 مث نمثلا نهترملا ىفوأف نهرلا لدعلا عاب نإو ) :م “ريغصلا عماجل ا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نمثلا نهترملا نمض د ءاش نإو ‹ هتميق نهارلا نمض ءاش نإ « رايخلاب ناك لدعلا هنمضف نهرلا قحتسا

 هاطعأ يذلا نمثلا ريغ نهترملا نمضي نأ لدعلل سيل يآ :ش ( هريغ هنمضي نأ هل سيلو « هاطعأ يذلا



 : لوألا هجولا يفف « اًمئاق وأ اكلاه نوكي نأ امأ « قحتسا اذإ عيبملا نوهرملا نأ اذه فشبكو

 هنأل ؛ لدعلا نمض ءاش نإو « هقح ىف بصاغ هنأل ؛ هتميق نهارلا نمض ءاش نإ رايخلاب قحتسملا

 ءادأب هكلم هنأل ؛ ءاضنقالا حصو عيبا ذفن نهارلا نمض نإف « ميلستلاو عيبلاب هقح يف دعم

 ءادآب هكلم هنأل ؛اضيأ عيبلا ذفني عئابلا نمض نإو « هسفن كلم عيبب هرمأ هنأ نيبتف نامضلا

 نهارلا ىلع عجر ءاش نإ رايخلاب لدعلاف « لدعلا نمض اذإو . هسفن كلم عاب هنأ نيبتف « نامضلا

 حسو عيبلا ذفنو ةدهعلا نم هقحل اب هيلع عجريف « هل لماع هتهج نم ليكو هنأل ؛ ةميقلاب

 هنآ نيبت هنأل ؛ نمثلاب نهترملا ىلع عجر ءاش نإو « هنيد نم ءيشب هيلع نهترملا عجري الف ءاضتقالا

 هادأ اغنإو ‹ هل نمثلا راصف « هيلع هعيب ذفنو نامضلا ءادأب دبعلا كلم هنأل ؛ قح ريغب نمثلا ذخأ

 . هيلع هب عجری نأ هلف « هب ًایضار نکی مل هكلم هنأ نيبت اذإف ‹ نهارلا كلم هنأ نابسح ىلع هيلإ

 نوكي نأ وهو : يناثلا هجولا يفو . هنيدب نهارلا ىلع نهترملا عجريف « ءاضتقالا لطب عجر اذإو

 دجو هنأل ؛ هدي نم هذخأي نأ قحتسمللف يرتشملا دي يف ًامئاق

 وآ اكلاه نوكي نآ امإ قحتسا اذإ عيبملا نوهرما نأ ) :م مكحلا اذه حاضيإ يأ :ش ( اذه فشكو ) :م

 نمض ءاش نإ رايخلاب قحتسملا ) :م اكلاه عيبملا نوهرملا ناك اذإ اميف يأ :ش ( لوألا هجولا يفف ءاًمئاق

 دعتم هنأل ؛ لدعلا نمض ءاش نإو ):م «قحتسملا قح يف يأ :ش ( هقح يف بصاغ هنأل ؛ هتميق نهارلا

 نهترملا ضبق حص يأ :ش ( ءاضتقالا حصو عيبلا ذفن نهارلا نمض اذإف « ميلستلاو عيبلاب هقح يف

 . هنيد ةلباقم نمثلا

 هنأل ؛ اًضيأ عيبلا ذفني عئابلا نمض نإو « هسفن كلم عيبب هرمأ هنأ نيبتف نامضلا ءادأب هكلم هنأل ) :م

 ىلع عجر ءاش نإ رايخلاب لدعلاف ‹ لدعلا نمض اذإو ‹ هسفن كلم عاب هنأب نيبتف ‹ نامضلا ءادأب هكلم

 ءاضتقالا حصو عيبلا ذفنو ةدهعلا نم هقحل امب هيلع عجريف « هل لماع هتهج نم ليكو هنأل « ةميقلاب نهارلا

 ؛ نمشلاب نهترملا ىلع عجر ءاش نإو ءهنيد نم ءيشب ) :م نهارلا ىلع يأ :ش ( هيلع نهترملا عجري الف
 هعيب ذفنو نامضلا ءادأب دبعلا كلم ) :م لدعلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ قح ريغب نمثلا ذخأ هنآ نيبت هنأل

 . لدعلا يأ :ش ( هل نمثلا راصف «هيلع

 كلم هنأ نابسح ىلع ):م لدعلا ىلإ نمشلا يرتشملا ىدأ انإو يأ :ش ( هيلإ هادأ امنو )م .

 ايضار لدعلا نكي مل يأ :ش ( هب اًيضار نكي مل ) :م لدعلا كلم يأ :ش ( هكلم هنأ نيبت اذإف «نهارلا

 ىلإ هادأ يذلا نمشلاب عجري نأ لدعللف يأ :ش ( هيلع هب عجري نأ هلف ) :م نهترملا ىلإ نمقلا ءادأب

 ىلع نهترملا عجريف ) :م نهترملا ضبق لطب يأ :ش ( ءاضتقالا لطب عجر اذإو ) :م نهترملا ىلع نهترملا

 . ( هنيدب نهارلا

 دجو هنأل « هدي نم هذخأي نأ قحتسمللف يرتشملا دي يف اًمئاق نوكي نأ وهو : يناثلا هجولا يفو ) :م ۰
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 اذهو ‹«دقعلا قوقح هب قلعتتف دقاعلا هنأل ؛ نمثلاب لدعلا ىلع عجري نأ يرتشملل مث « هلام نوع
 ءاش نإ رايخلاب لدعلا مث « ملسي ملو عيبملا هل ملسيل هادأ اغنإ ‹ عیبلاب بجو ثیح هقوقح نم

 عجر اذإو . هصيلخت هيلع بجيف ةدهعلا هذه يف هلخدأ يذلا وه هنأل ؛ ةميقلاب نهارلا ىلع عجر
 ضقتتنا اذإ هنأل ؛ نهترملا ىلع عجر ءاش نإو « هلل ملس ضوبقملا نأل ؛ نهترملا ضبق حص هيلع
 هضبق ضقتناو هيلع عجر اذإو . ةرورض هضبق ضقن بجيف «ًانمث هضبق دقو نمشلا لطب دقعلا
 مل نهترملا ىلإ نمشلا ملس يرتشملا نأ ولو . نهارلا ىلع هب عجريف ناك امك نيدلا يف هقح داع
 يقبف ضبقي ملو ضبق اذإ هيلع عجري امنإو ٠ نهارلل لماع عيبلا يف هنأل ؛ لدعلا ىلع عجري
 نم لدعلا قحل امف دقعلا يف طورشم ريغ نهرلا دقع دعب ليكوتلا ناك نإو . لك وما ىلع نامضلا
 نهترملا قح ليك وتلا اذهب قلعتي مل هنأل ؛ ال مأ نهترملا نمثلا ضبق نهارلا ىلع هب عجري ةدهعلا

 نم ىلإ نمثلا عفدو ليكولا عاب اذإ نهرلا نع ةدرغملا ةلاكولا يف امك عوجر الف

 قوقح ) :م دقاعلاب يأ :ش ( هب قلعتتف دقاعلا هنأل ؛ نمثلاب لدعلا ىلع عجري نأ يرتشملل مث « هلام نيع

 عوجرلا ةيالو نأل « عيبلا قوقح نم يأ :ش ( هقوقح نم ) :م نمثلاب عوجرلا يأ :ش ( اذهو « دقعلا
 . لدعلا ىلإ نمثلا يرتشملا ىدأ اغإ يأ :ش ( عيبملا هل ملسيل هادأ امنإو « عيبلاب بجو ثيح ) :م هيلإ

 عجر ءاش نإ رايلاب لدعلا مث ) :م ملسي مل هنأ لاحلاو عيبلا يرتشملل يأ :ش ( ملسي ملو ) :م
 بجيف ةدهملا هذه يف هلخدأ يذلا وه هنأل ):م نمشلاب خسنلا ضعب يفو :ش ( ةميقلاب نهارلا ىلع
 ضوبقملا نمثلا نأل يأ :ش ( هل ملس ضوبقملا نأل « نهترملا ضبق حص هيلع عجر اذإو . هصيلخت هيلع
 . نهترملل ملس لدعلا نم

 اذإ هنأل ) :م هيلإ هادأ يذلا نمشلاب :ش ( نهترملا ىلع عجر ) :م لدعلا يأ :ش ( ءاش نإو ) :م

 ىلع يأ :ش ( هيلع عجر اذإو « ةرورض هضبق ضقن بجيف اتمث هضبق دقو نمثلا لطب دقعلا ضقتنا
 وه يذلا هقحب عجريف يأ :ش ( هب عجريف « ناك امك نيدلا يف هقح داع هضبق ضقتناو ) :م نهترملا
 نأل يأ :ش ( هنأل « لدعلا ىلع عجري مل نهترملا ىلإ نمشلا ملس يرتشملا نآ ولو . نهارلا ىلع ) :م هنيد
 اذإ) :م لدعلا ىلع نهترملا عجري اغإو يأ :ش ( هيلع عجري اغإ ‹ نهارلل لماع عيبلا يف ) :م لدعلا

 عيبلا ناك الكوم هامسو « نهترملا لكوملاب دارملا :ش ( لكوملا ىلع نامضلا يقبف ٠ ضبقي ملو ضبق
 همحر - يكاكلا هلاق نيدلا نامضلابو نهارلا لكوملاب دارملا وأ « نمشلل نامضلابو « هلجأل عقو
 . هللا

 نم لدعلا قحل امف «دقمعلا يف طورشم ريغ نهرلادقعدعب ليكوتلا ناك نإو ) :م

 الف نهترملا قح ليكوتلا اذهب قلعتي مل هنأل ؛ ال مأ نهنرملا نمشلا ضبق نهارلا ىلع هب عجرسي ةدهمعلا

 نم ىلإ نمثلا عفدو ليكولا عاب اذإ نهرلا نع ةدرغملا ةلاكولا يف امك ) :م نهترملا ىلع يأ :ش (عوجر
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 هنأل ؛ دقعلا يف ةطورشملا ةلاكولا فالخب . يضتقملا ىلع هب عجرب ال ةدهع هقحل مث لكما هرمأ

 - يخركلا هركذ اذكه :-هنع هللا يضر- لاق . هقحل عيبلا نوكيف « نهترملا قح هب ىلعت

 دي يف نوهرملا دبعلا تام نإو : لاق .عيبلا ىلع ليكولا اذه ربج ىري ال نم لوق ديؤي اذهو -هللا

 لك نأل ؛ نهترملا نمض ءاش نإو ‹ نهارلا نمض ءاش نإ رايخلا هلف لجر هقحتسا مث نهترملا

 هكلم هنأل ؛ نيدلاب تام دقف نهارلا نمض نإف . ضبقلاب وأ ميلستلاب هقح يف دعتم امهنم دحاو

 امأ هنيدبو ةميقلا نم نمض اب نهارلا ىلع عجري نهترملا نمض نإو . ءافيإلا حصف نامضلا ءادأب

 . ناك امك هقح دوعيف ‹ هؤاضتقا ضقتنا هنألف نيدلاب امأو « نهارلا ةهج نم رورغم هنآألف ةميقلا

 . ضباقلا ىلع يأ :ش ( يضتقملا ىلع هب عجري ال هدهع هقحل مث لكوملا هرمأ

 اذإف :ش ( هقحل عيبلا نوكيف « نهترملا قح هب قلعت هنأل ؛ دقعلا يف ةطورشملا ةلاكولا فالخب ) :م

 . نامضلا همزلي نأ زاجو هل ملس ول هقحل عيبلا عقو

 همحر -يخركلا هركذ اذكه ) :م :- هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( -هنع هللا يضر -لاق ) :م

 لوق ديؤي ) :م يخركلا هركذ يذلا يأ :ش ( اذهو ) :م ««هرصتخم »يف هركذ ام هب دارأ :ش ( -هللا

 تناك اذإ ليكولا نأ خياشملا نم ىري ال نم لوق يأ :ش (عيبلا ىلع ليكولا اذه ربج ىري ال نم

 . كلذ ىبأ اذإ عيبلا ىلع ربجي ال نهرلا دقع يف ةطورشم ريغ هتلاكو

 مث نهترملا دي يف نوهرملا دبعلا تام نإو ) : م «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق )م

 يأ : :ش (امهنم دحاو لك نأل ؛ نهترملا نمض ءاش نإو « نهارلا نمض ءاش نإ « رايخلا هلف لجر هقحتسا

 ينعي :ش (ضبقلاب وأ ميلستلاب ) :م قحتسملا قح يف يأ :ش ( هقح يف دعتم ) :م نهترملاو نهارلا نم

 ‹ بصاغلاك نهارلاف « بصاغلا بصاغو بصاخلاك ناكف « ضبقلاب نهترملاو ميلستلاب نهارلا
 . ءاش امهيأ نمضي نأ هلف بصاغلا بصاغك نهترملاو

 :م ؛ اًضيأ نيدلا طقس يأ ينعب نيدلاب طقس يأ :ش ( نيدلاب تام دقف نهارلا نمض نإف ) :م ۰

 كلم نهر هنآ نيبتف « ضبقلا تقو نم :ش ( نامضلا ءادأب هكلم ) :م نهارلا نأل يأ :ش ( هنأل)

 ةميقلا نم نمض اب نهارلا ىلع عجري ) :م ةميقلا :ش ( نهترملا نمض نإو « ءافيإلا حصف ) :م هسفن

 يآ :ش ( هنآألف ) : :م ةميقلاب عوجرلا امأ يأ :ش ( ةميقلا امأ ) : :م اًضيأ هنيدب عجرو يأ :ش ( هنیدبو

 بجو يذلا وه هنأك راصو « هريغ كلم نهر ثيح :ش ( نهارلا ة ةهج نم رورغم ) :م نهترملا نآلف

 . نامضلا هيلع

 نأل هضبق يأ :ش ( هؤاضتقا ضقتنا هنألف ) :م نيدلاب عوجرلا امأو يأ :ش ( نيدلاب امأو ) :م

 ( ناک امک هقح دوعیف ) :م كلذك ناک اذإف « ایفوتسم هکالهب نوکی یتح نهارلا كلم نكي مل نهررلا
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 نمل تبثي نومضملا يف كلملاو « هيلع نهترملا عوجرب نهارلا ىلع نامضلا رارق ناك امل : ليق نإف

 . ءادتبا نهارلا قحتسملا نمض اذإ امك راصف « هسفن كلم نهار هنأ نيبتف « نامضلا رارق هيلع

 « رورغلا ببسب هيلع عجري هنأ : هنع باوجلاو .-هللا همحر - يضاقلا مزاخ يبأ نعط اذه : انلق

 كلذ لكب كلملاو « هنع ليكو هنأك هيلإ نهترملا نم لاقتنالاب وأ هانركذ امك ميلستلاب رورغلاو

 ‹ نهرلا دقع نع رخأتم

 . كلذ دجوي ملو هسفن كلم نهر اذإ نهرلا هكالهب طقسي امنإ نيدلا نأل :ش

 نمل تبثي نومضملا يف كلملاو « هيلع نهترملا عوجرب نهارلا ىلع نامضلا رارق ناك امل ليق نإف ) :م

 الف :ش ( ءادتبا نهارلا قحتسملا نمض اذإ امك راصف « هسفن كلم نهر هنأ نيبتف « نامضلا رارق هيلع ناك
 همحر -يضاقلا مزاخ يبأ نعط ) :م لاؤسلا اذه ينعي :ش ( اذه انلق ) :م نهترملا ءاضتقا ضقشني

 كلما ناك نهارلا ىلع نامضلا رارق ناك امل لاق هنأ هنعط نايب « نسحلا نب دمحم ىلع :ش (-هللا
 . اذه ناکف هسفن كلم انهار ناك هنآ نيبتف « هل نومضملا يف

 يازلابو ةمجعملا ءاخلاب مزاخ وبأف . ءاوسلا ىلع ءادتبالا نم نهارلا قحتسملا نمض اذإ امأو
 يلو ناکو « دادغب نكسو ةرصبلا نم هلصأ « ىفنحلا ىضاقلا زيزعلا دبع نب ديمحلا دبع همسا

 ةيقرشلا ىلع هللاب دصتقملا ةفيلخلا هاضقتسا مث « مالسلا ةنيدم نم خركلاو ةفوكلاو ماشلاب ءاضقلا
 ذخأ ناكو « نيتئامو نيعستو نينثا ةنس ىلوألا ىدامج يف ىفوتو « نيتئامو نينامثو ثالث ةنس
 دمحمو رفزو فسوي يبأ نع ذخأ لالهو « يرصبلا يوارلا لاله وهو ىيحي نب لاله نع ملعلا
 بهذ اًلاع ةقث اعرو ايد ناكو « هئارقو سابدلا رهاط يبأ ذاتسأ مزاخ وبأ ناكو « - هللا مهمحر
 . ملعلا يف ةودق « قارعلا له

 « رورغلا ببسب ) :م نهارلا ىلع عجر نهترملا يأ :ش ( هيلع عجري هنآ :هنع باوجلاو ) :م
 وأ ) :م ميلستلاب هقح يف دعتم امهنم دحاو لك نأل : هلوقب ينعي :ش ( هانرکذ امک میلستلاب رورغلاو
 هنأك ) :م نهارلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ نهترملا نم ) :م رورغلا ببسب هلوق ىلع فطع :ش ( لاقتنالاب
 نم كلملا لاقتناك هيلإ هنم كلملا لاقتنا ثيح نم نهارلا نع ليكو نهترملا ناك يأ :ش ( هنع ليكو
 نع رخاتم ):م لاقتنالاو ميلستلا نم دحاو لكب يأ :ش ( كلذ لكب كلملاو ) :م لكوملا ىلإ ليكولاا
 . هكلم ريغ نهر هنأ نيبتف « دقعلا دعب ناك ميلستلا نأل « رهاظف ميلستلاب امأ :ش ( نهرلا دقع

 ال نكلو «نومضملا كلملا نمض اذإف « قحتسملا قح يف بصاغ نهترملا نألف لاقتنالاب امأو
 نيح نم هكلم نهترملاو ‹ نهترملا ةهج نم هكلميف هيلإ لقتنا نهارلا ىلع نامضلا رارق ناك
 نعارخأتم نهارلا كلم نوكيف « ةهج نم كلذ دعب نهرلا كلميف « هنم اًبصاغ راص هنأل «ضيبقلا

 . هکلم ريغ نهر هنأکف ‹ نهرلا دقع



 هيلإ كلملا دنتسيف « نهرلا ىلع قباسلا ضبقلا رابتعاب هنمضي قحتسملا نأل ؛ لوألا هجولا فالخب

 . باوصلاب ملعأ هللاو «يهتتملا ةيافك» يف مالكلا انلوط دقو « هسفن كلم نهر هنأ نيبتف ٠

 قحتسملا نأل ) :م ءادتبا نهارلا قحتسملا نمض اذإ ام وهو :ش ( لوألا هجولا فالخب ) :م

 كلم نهر هنأ نيبتف « هيلإ كلم ا دنتسيف ‹ نهرلا ىلع قباسلا ضبقلا رابتعاب ) :م نهارلا يأ :ش ( هنمضي
 نهر هنأ نيبتف ضبقلا نامز ىلإ ادنتسم نهرلا دقع ىلع اًقباس نهارلل كلملا تبث امل هنأل :ش ( هسفن

 (باوصلاب ملعأ هللاو « «يهتنملا ةيافك» يف ) :م ماقما اذه يف يأ :ش ( مالكلا انلوط دقو ) :م هسفن كلم

 دبع نهرلا ناك ول ام هيف مالكلا لوط يذلا يف نوكي نأ لمتحي : «ةياهنلا » بحاص لاق« :ش

 ءنيدلابو رورغلا مكحب ةميقلا كلتب نهارلا ىلع نهترملا عجرو هتميق نهرلا قحتسملا نمضو قبأف
 ةلأسم نيبو امهنيب قرفلاو ةبراضملا ةلأسم هدارم ليق : لمكألا لاقو ‹ نهرلا لطبو قحتسا دق هنأل

 .نهرلا

 . ةعاس لك يف ددجتملاك ريصيو « اهماودل نوكيف « مزال دقعب تسيل ةبراضملا : تلق

 رئاسك كلذ دعب ذفني ال ًالطاب عقو ىتمف« ءادتبالا مكح هماودل نكي الف « مزال دقع نهرلاو

 . ةمزاللادوقعلا
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 هريغ ىلع هتيانجو هيلع ةيانجلاو نهرلا يف فرصتلا باب
 ‹ نهترملا وهو هب ريغلا قح قلعتل ؛ فوقوم عيبلاف نهترملا نذإ ريغب نهرلا نهارلا عاب اذإو : لاق
 ىلع فقت هلام عيمجب ىصوأ نمك « هكلم يف فرصتي نهارلا ناك نإو . هتزاجإ ىلع فقوتيف

 نأل ؛ زاج نهترملا زاجأ نإف هب مهقح قلعتل ثلثلا ىلع داز اميف ةثرولا ةزاجإ

 ( هريغ ىلع هتيانجو هيلع ةيانجلاو نهرلا يف فرصتلا باب ) :م

 مكحو نهرلا ىلع ةيانجلا مكح يفو نهرلا يف فرصتلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ:ش

 اهرخأف « اعبط ةرخأتم تناك نهرلا نوك دعب ءايشألا هذه تناك الو . هريغ ىلع نهرلا ةيانج

 :ش ( فوقوسم عيبلاف نهترملا نذإ ريغب نهرلا نهارلا عاب اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 عضوم يف لاقو . عيبلا زجي مل ؛طوسبملا» يفو . نذآي ملو ملع وأ عيبلاب نهترملا ملعي مل ءاوس
 . دساف عيبلا : رخآ

 هدسفي يأ «دساف هنإ» : هلوق ليوأتو « فوقوم هنأ حيحصلاو « زئاج : عضوم يف لاقو
 اذإو « هيلإ هملسو نهترملا هزاجأ اذإ يأ « «زئاج هنإ» : هلوق ليوأتو « هيلإ هيف مصوخ اذإ يضاقلا

 دمحم لاق اذكو « لطاب عيبلا : ةثالثلا ةمئألا دنعو باتكلا يف ركذ امك ناتياور هيفف نهترملا هخسف

 . نهترملا هزيجي نأ الإ « لطاب عيبلا : ؟ريغصلا عماجلا» يف

 ًالطاب عقو هنأل ؛ نهترملا هزجي مل اذإ لطبيس هنأ : «عماجلا حرش» يف يفسنلا نيعملا وبأ لاقو

 . ةزاجإلاب هؤاقب روصتي ال

 لبق هقتعأ ول يرتشملا نأ ىتح ذفان عيبلا نأ : «يلامألا» يف فسوي يبأ نع يورو : لاق
 ىواتف» يفو . هنيد نهترملا يفوتسيف نهترملا دنع انهر يقب يرتشملا هقتعي مل اذإو « هقتع ذفن دقعلا

 عيب ةلرنمب خسفلا قح نهارلل سيلو « نهترملا قح يف ذفان ريغ هنأ ينعي « نوهرملا عيب «يجلاولولا
 . ىتفي هبو ذفني نكل حصي هنأ ءاوس امهعيب نأ عضاوملا ضعب يف ركذو « رجأتسملا

 :م فوقوم نوهرملا عيبو « لطاب رجأتسملا عيب : لاقو امهنيب قرفو «ماصع عماج» يف ركذو
 فرصتي نهارلا ناك نإو . هتزاجإ ىلع فقوتيف « نهترملا وهو ):م نهرلاب يأ :ش ( هب ريغلا قح قلعتل)
 داز اميف ةثرولا ةزاجإ ىلع فقت هلام عيمجب ىصوأ نمك ) :م اهلبق اب ةلصاو «نإ» ةملك :ش ( هكلم يف

 نأل زاج ) :م عيبلا :ش (نهترملا زاجأ نإف ) :م . ثلثلا ىلع داز اب يأ :ش ( هب مهقح قلعتل ثلثلا ىلع



 ذوفنلا نم عناملا لاز هنأل ؛ اضيأ زاج هنيد نهارلا هاضق نإو . هطوقسب يضر دقو هقسحل فقوتلا

 لقتني نهترملا ةزاجإب عيبلا ذفن اذإو . لحما يف لهألا نم رداصلا فرصتلا وهو دوجوم ىضتقم او

 نويدملا دبعلاك راصف « لدبملا مكح هل لدبلاو ء ةيلام اب قلعت هقح نأل حيحصلا وه هلدب ىلإ هقح

 ءًاسأر طوقسلا نود لاقتنالاب اوضر مهنأل ؛ لدبلا ىلإ مهقح لقتني ءامرغلا اضرب عيب اذإ نوذأملا

 ال نهرلا نهارلا كتسضأ ول ىتح « ةياور يف خسفنا هخسفو عيبلا نهترملا زجي مل نإو . اذه اذكف

 هلو ‹ زيجي نأ هل ‹ كلام لاك راصف ‹ كلملا ةلزنمب نهترملل تبافلا قحلا نأل . هيلع يرتشملل ليبس

 ةرورض تبثي امنإ هل خسفلا قح تبث ول هنأل ؛ هخسفب خسفني ال نيتياورلا حصأ يفو . خسفي نأ
 ربص يرتشملا ءاش نإف « افوقوم يقبف دقعلا اذه داقعناب لطبي ال سبحلا يف هقحو « هقح ةنايص

 ‹ لاوزلا فرش ىلع زجعلا ذإ نهرلا نهارلا كتفي ىتح

a 

اضق نإو ) :م هقح طوقسب يأ :ش (هطوقسب يضر دقو ) :م نهترملا قحل يأ :ش ( هقحل ففوتلا
 ه

 م عيبلا ذوفن يآ :ش ( ذوفنلا نم ) :م هقح طاقسإب :ش ( عناملا لاز هنأل ؛ اًضيأ زاج هنيد نهارلا

 :ش ( لهألا نم رداصلا فرصتلا ) :م ىضتقملا ى :ش ( وهو دوجوم ) :م زاوجلل يأ :ش ( ىضتقملاو)

 . هل اكلم هنوک وهو :ش ( لحم ا يف ) :م الاب القاع هنوك وهو

 نمشلا وهو :ش ( هلدب ىلإ ) :م نهترملا قح يأ :ش ( هقح لقتني نهترملا ةزاجإب عيبلا دفن اذإو ) :م

 نع مزاخ يبأ يضاقلا ةياور نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه ) :م نوهرملا عيبلا ناكف « اًنهر نوكي

 هدنع اتهر نمثلا نوكي نأ ةزاجإلا دنع نهترملا طرش اذإ اهر نمثلا ريصب اغإ : لاق هنأ فسوي يبأ

 ةيلاملاب قلعت ) :م نهترملا قح يأ :ش ( هقح نأل ) :م ةئالثلا ةمئألا تلاق هبو . طرشلا مدع دنع ال

 مكح :ش ( راصف) :م نوهرملا نيعلا وه لدبملاو « نمشلا وه لدبلا :ش ( لدبملا مكح هل لدبلاو

 لاقتنالاب اوضر مهنأل ؛ لدبلا ىلإ مهقح لقتني ءامرغلا اضرب عيب اذإ نوذأملا نويدملا دبعلاك ) :م روكذملا

 يف هقح طقسي ال عيبلا ذافنب يضر ينعي :ش ( اذه اذكف ) :م ةيلكلاب ينعي :ش ( اًسأر طوقسلا نود

 ليبس ال نهرلا نهارلا كتفأ ول ىتح « ةياور يف خسفنا « هخسفو عيبلا نهترملا زجي مل نإو ) :م

 يفو . خسفي نأ هلو « زيجي نأ هل « كلاملاك راصف < ‹ كلما ةلزنمب نهترملل تباثلا قحا نأل ‹ هيلع يرتشملل

 ةرورض تبثي امنإ ) :م نهترملل يأ :ش ( هل خسفلا قح تبث ول هنأل ؛ هخسفب خسفني ال نيتياورلا حصأ

 قح ال «طوسبملا» يفو : :ش ( اًقوقوم يقبف دقعلا اذه داقعناب لطبي ال سبح ا يف هقحو « هقح ةنايص

 . حسفلا ةيالو هل سيلف هذافنإ يف هل ررض الو « دقعلااذهبو « نهترملل

 نأل يأ :ش ( لاوزلا فرش ىلع زجعلا ذإ نهرلا نهارلا كتفي ىتح ربص يرتشملا ءاش نإف ) :م
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 خسفلا ةيالوو « ميلستلا ىلع ةردقلا تاوفل خسفي نأ يضاقللو « يضاقلا ىلإ رمألا عفر ءاش نِإو

 انركذ امل يرتشملا ريختي هنإف « ضبقلا لبق ىرتشملا دبعلا قبأ اذإ امك راصو « هيلإ ال يضاقلا ىلإ
 يناثلاف نهترملا هزيجي نأ لبق هريغ نم ًايناث ًاعيب هعاب مث لجر نم نهارلا هعاب ولو . اذه كلذك

 نهترملا زاجأ ولف « يناثلا فقوت عنمي ال فوقوملاو « ذفني مل لوألا نأل ؛ هتزاجإ ىلع ًاضيأ فوقوم
 هذه نهترملا زاجأو هريغ نم نهر وأ بهو وأ رجأ مث نهارلا عاب ولو . يناثلا زاج يناثلا عيبلا

 هلدبب هقح قلعتي هنأل ؛ يناثلا عيبلا نم ظح وذ نهترملا نأ قرفلاو . لوألا عيبلا زاج دوقعلا

 ا
 ( خسفي نأ يضاقللو « يضاقلا ىلإ رمألا عفر ءاش نإو ) : :م لاوزلا فرش ىلع عييملا ميلست نع ز رجعلا

 ىلإ ال يأ :ش (هيلإ ال يضاقلا ىلإ خسفلا ةيالوو « ميلستلا ىلع ةردقلا تاوفل ) : :م عيبلا يأ :ش

 قبآ اذِإ امک) :م اذه :ش ( راصو ) :م يضاقلا ىلإ وهو « ةعزانملا عطقل خسفلا اذه نأل ‹ نهترملا

 عفری د أ امإو « زجعلا لاوز ىلإ ريصي نأ امإ :ش ( يرتشلا ريخعي هنإف « ضبقلا لبق ىرنشلا بما

 كلذك) :م ميلستلا ىلع ةردقلا تاوفل : هلوق نم :ش (انركذ امل ) :م عيبلا خسفيف رف يضاقلا ىلإ رمألا
 . روكذملا نهرلا مكح يأ :ش ( اذه

 لبق هريغ نم اًيناث اًعيب هعاب مث لجر نم ) :م نهارلا نهرلا عاب ولو يأ :ش ( نهارلا هعاب ولو ) :م

 يأ :ش ( لوألا نأل ؛ هتزاجإ ىلع اًضيأ فوقوم ) :م يناثلا عيبلا يأ :ش ( يناثلاف نهترملا هزيجي نأ

 :ش ( يناثلا زاج يناثلا عيبلا نهترملا زاجأ ولف « يناثلا فقوت عني ال فوقوملاو  ذفنب مل ) :م لوألا عيبلا
 ةياور ىلع ميقتست الإ ةياورلا هذهو « «ريبكلا عماجلا حرش» يف يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا لاقو
 يبأ بهذم وه امك نهترملا ةزاجإ نودب ذفني ال عيبلا نأ - هللا همحر - فسوي يبأ نع ؛عماجل»
 دقعني عيبلا نأ : فسوي يبأ نع «يلامألا» بحاص ةياور ىلع - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح
 ىلعال لوألا دقعلاب هكلم هنأل « لوألا يرتشملا ىلع يناثلا عيبلا فقوتي الف نهترملا ةزاجإ نودب
 . نهترملا

 يهو : :ش ( دوقعلا هذه نهترملا زاجأو هريغ غ نم بهو وأ نهر وأ رجأ مث د نهارلا عاب ولو ) :م

 اًعيب نكي مل نإ ًالوأ امس ةعيرشلا جات لاق :ش ( لوألا عيبلا زاج ) :م ةبهلاو نهرلاو ةزاجإلا

 مث رخآ نم مث دحاو نم هعاب نوکی نآ زوجيو « عيبلا نع رخأتت ال اهنأل « دوقعلا هذه ىلإ ةبسنلاب
 . قبسلاب هناحجرل يناثلا نود لوألا عيبلا حص هذه نهترملا زاجأو دوقعلا هذه رشاب

 لوألا دقعلا حصي اهتزاجإب هنإف : ةروكذملا دوقعلا نيبو يناثلا عيبلا نيب ىأ :ش ( قرفلاو ) :م
 وه حصيو اًقباس ناك نإو « لوألا عيبلا حصي ال يناثلا عيبلا ةزاجإبو يه حصت ملو < عيبلا وهو

 هلدبب هقح قلعتي هنأل ) :م ىلوألا ةلأسملا يف :ش ( يناشلا عيبلا نم ظح وذ نهترملا نأ ) :م قرفلا يأ
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 يذلاو نهرلاو ةبهلا يف لدب ال هنأل ؛ دوقعلا هذه يف هل قح ال امإ « هب هتدئاف قلعتل هنييعت حصيف

 اطاقسإ هتراجإ تناكف « ةعفتملا يف ال نيعلا ةبلام يف هقحو « نيعلا لدب ال ةعفنلا لدب ةراجإلا يف

 . هقتع لفن نهرلا دبع نهارلا قتعأ ولو : لاق . قرفلا حضوف لوألا عيبلا ذفنف عناملا لازف « هقحل

 لاطبإ هذيفنت يف نأل ؛ ًارسعم قتعملا ناك اذإ هقتع ذفني ال-هللا همحر - يعفاشلا لاوقأ ضعب يفو

 لطبي ال هال ؛ هلاوقآ ضعب ىلع ذفني ثيح ًارسوم ناك اذإ ام فالخب « عيبلا هبشأف « نهترملا قح

 ام امأ « اهلبقي رجلا ذإ اهتدم ىقبت ةراجإلا نأل ؛ رجأتسملا قاتعإ فالخبو « نيمضتلاب ىنعم هقح

 ىقبي الف نهرلا لبقي ال

| 
هلصحي هلعلو ‹ يناثلا عيبلا يف نمشلا ةدايز وهو :ش ( هب هتدئاف قلعتل هنييعت حصيف

 هل ةدايزلا كلت 

 . ةدئاف هنييعتل لعجيف « لوألا نود يناثلا عيبلا يفف

 يف لدب ال هنأل ) :م اهانركذ يتلا :ش ( دوقعلا هذه يف ) :م نهترملل يأ :ش ( هل قح ال امإ ) :م

ناكف ‹ ةعفنملا يف ال نيعلا ةيلام يف هقحو « نيعلا لدب ال ةعفنم ا لدب ةراجإلا يف يذلاو نهرلاو ةبهلا
 ت

ب :ش ( قرفلا حضوف لوألا عيبلا ذفنف ) :م يناثلا نم :ش ( عناملا لازف « هقحل اًطاقسإ هتراجإ
 يذلا هج ولا

 . هرکذ

 دمحأ لاق هبو :ش ( هقتع ذقن نهرلا دبع نهارلا قتعأ ولو ) :م ٤ يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

محر -يعفاشلا لاوقأ ضعب يفو ) :م « حلاص نب نسحلاو كيرشلا لوق يف يعفاشلاو
 ذفني ال -هللا ه

 ‹ نيلوق الإ هل فنصملا ركذي ملو « ًلاوقأ يعفاشلل نأ لصاحلاو :ش ( ارسعم قتعملا ناك اذإ هقتع

 ارسوم ناك نإو « دمحأ لاق هبو « ذفني ال اًرسعم نهارلا ناك نإ حصألا يف : يعفاشلا لاق لوقنف

 ( عيبلا هبشأف نهترملا قح لاطبإ ) :م راسعإلا يف قتعلا ةلأسم يف يأ :ش ( هذيفنت يف نأل ) :م ؛يتبلاو

 . قتعلا نود بتاكملا نم زاج ثيح « قتعلا نم اًدوفن عرسأ هنأل « ىلوأ لب :ش

 قح يأ :ش ( هقح لطبي ال هنأل ؛ هلاوقأ ضعب ىلع ذفني ثيح رسوم ناک اذإ ام فالخب ) :م

 . هتميق نهارلا نيمضتب يأ ينعي :ش ( نيمضتلاب ىنعم ) :م نهترملا

 (اهتدم ىقبت ةراجإلا نآل ) :م زوجي ثيح رجأتسملا دبعلا يأ :ش ( رجأتسملا قاتعإ فالخبو ) :م

 لبقي رحلا نأل يأ :ش ( اهلبقي رحلا ذإ ) :م ةراجإلا ةدم يف ةراجإلا ىقبت يأ « بصنلاب :ش

 يهتنت نأ ىلإ ةراجإلا ةدم يف يقب نإ ارح نوكي نأ دعب رجأتسملا دبعلا نوكي نأ عنام الف ءةراجإلا

 الف هلوق هنهر زوجي ال هنإف رحلا نهرلا لبقي ال اب دار :ش ( ىقبب الف نهرلا لبقي ال ام امآ ) :م ةدملا
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 قتعأ اذإ امك « نهترما نذإ مدعب هفرصت وغلي الف ‹ هسفن كلم قتعأ بطاخم هنآ : انلو
 مايقل ةبقرلا كلم يف ءافخ الو بوصغملا وأ قبآلا قستعأ وأ ٠ ضبقلا لبق ىرتشملا دبملا

 كلم لوزي هقاتعإب ةبقرلا يف هكلم لاز اذإ مث . هلاوز نع بني ال نهرلا ضراعو ٠ ىضتقملا
 ديلا كلم نم ىوقأ ةبقرلا كلم نأل « ىلوأ لب كرتشملا دبعلا قاتعإك « هيلع ءانب ديلا يف نهترملا
 ةردقلا مادعنال ةبهلاو عيبلا يف ذافنلا عانتماو « ىلوألا قيرطلاب ىندألا عن ال . ىلعألا عني مل املف
 دنع ةياعسلا ءادأ ىلإ رخؤي لب « وغلي ال هتبقرب ىصىملا دبعلا ثراولا قاتعإو « ميلستلا ىلع

 هللا همحر -ةفينح یہا

 . قافتالاب نهارلا ىلإ ىقبي

 ‹ نهترملا نذإ مدعب هفرصت وغلي الف  هسفن كلم قنعأ بطاخم ) :م نهارلا يآ :ش ( هن : انلو ) :م
 ءافخ الو بوصغملا وأ ) :م قبآلا دبعلا يأ :ش ( قبآلا قتعأ وأ « ضبقلا لبق ىرتشملا دبعلا قتعأ اذإ امك
 يف كلاملا غلابلا لقاعلا رحلا وهو هلهأ نع رداصلا فرصتلا وهو :ش ( ىضتقملا مايقل ةبقرلا كلم يف
 دقع بجوم نأ : هريرقت :ش ( هلاوز نع ئبني ال نهرلا ضراعو ) :م كولمملا قيقرلا وهو هلحم
 ال كلذ نم ءيشو يعفاشلا بهذم وه امك عيبلا قح وأ ء انلق امك ءافيتسالا دي توبث امإ نهرلا
 هلازأ دقو هكلم ىلع اًيقاب ناك اذإو « ناك امك نهارلا كلم ىلع نيعلا ىقبتف « نيعلا كلم ليزي
 . حص قاتعإلاب

 ( كرتشملا دبعلا قاتعإك هيلع ًءانب ديلا يف نهترملا كلم لوزي هقاتعإب ةبقرلا يف هكلم لاز اذإ مث ) م

 ملو اًمكح كيرشلا بيصن بجوأ هبيصن يف هقتع ذوفن نإف « هبيصن نيكيرشلا دحأ قتعأ اذإ :ش
 ) :م نهترملل يذلا :ش ( ديلا كلم نم ىوقأ ةبقرلا كلم نأل ؛ ىلوأ لب ) :م فرصتلا ةحص هيلع عن
 دی وهو :ش ( ىندألا عني ال) :م قتعلا ةحص دنع كيرشلل كلملل هقح وهو :ش ( ىلعألا عني مل املف
 سیلو : لاقيامع باوج اذه :ش ( ذافنلا عانتماو ) :م هيف ءافح الو :ش ( ىلوألا قيرطلاب ) :م نهترملا

 ( ةبهلاو عيبلا يف ) :م ذافنلا عنم اذهلو « عنام قحلا قلعت درجم لب « كلملا ليزي اميف رصحنم عناملا
 :ش ( ميلستلا ىلع ةردقلا مادعنال ) :م حلص اغنإ نهترملا قح يف ذافنلا عانتما نأ باوج ا ريرقتو :ش
 كلملا طاقسإل عرش هنآل « قتعلا فالخب « هيلع نهارلل ةردق الو « نيدقعلا ةحصل طورشللا
 . ميلستلا ىلإ رقتفت ال تاطاقسإلاو

 نأ ىعداو عضاوملا ضعب يف يعفاشلا هب كسمت امع باوج اذه :ش ( ثراولا قاتعإو ) :م

 ثراولا قتعأف تام مث « هریغ هل لام الو صخشل هدبع ةبقرب ىصوأ ضيرم : هتروص وغل هقاتعإ
 : هلوقب باجأف « نهرلا يف نوكي نأ بجي اذكف « هل ىصوملا قحل ذفني مل يعفاشلا لاق « دبعلا
 :ش (-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةياعسلا ءادأ ىلإ رخؤب لب « وغلي ال هتبقرب ىصوملا دبعلا ) :م قاتعإو-



 ًالاح نيدلاو ًارسوم نهارلا ناك نإ كلذ دعب مث « هلحم تاوفل نهرلا لطب قاتعإلا ذفن اذإو

 ناك نإو . هيف ةدئاف الف نيدلا ردقب ةصاقملا عقت ةميقلا ءادأب بلوط ول هنأل « نيدلا ءادأب بلوط

 نامضلا ببس نأل ؛ نيدلا لحي ىتح هناكم ًانهر تلعجو « دبعلا ةميق هنم تذخأ ًالجؤم نيدلا

 . لضفلا درو هقح سنج نم ناك اذإ هقحب هاضتقا نيدلا لح اذإف « ةدئاف نيمضتلا يفو « ققحتم

 ال هنأل ؛ هقح سنج فالخب ناك اذإ الإ ‹ نيدلا هب ىضقو هتميق يف دبعلا ىعس ًارسعم ناك نإو

 جارخلا نأل ؛ دبعلا وهو هقتعب عفتني نم ىلإ عجري قتعملا ةهج نم هقح نيع ىلإ لوصولا رذعت

 . نامضلاب

 . لاحلا ىف قتعي هنأل « لاكشإ الف امهدنع امأو

 ءافتناو ىضتقملا ققحت تبث اذإف ينعي « مالكلا لوأ ىلإ عجار اذه :ش ( قاتعإلا ذفن اذإو ) :م

 :م كولم دبعلا نوك وهو :ش ( هلحم تاوفل نهرلا لطب ) :م نهرلا قاتعإ يأ « قاتعإلا ذفن عناما

 يأ :ش ( بلوط لاح نيدلاو رسوم نهارلا ناك نإ ) :م قاتعإلا ذافن دعب ىأ :ش ( كلذ دعب مث)

 هنأل ؛ :ش ( هيف ةدئاف الف « نيدلا ردقب ةصاقملا عقت ةميقلا ءادأب بلوط ول هنأل ؛ نيدلا ءادأب ) :م نهارلا

 . نيدلا نم رثكأ ةميقلا تناك اذإ ةدايزلا در هيلع بجي

 (هناكم اتهر تلعجو دبعلا ةميق ) :م نهرلا نم يأ :ش ( هنم تذخآ ًالجؤم نیدلا ناک نو ) :م

 ( نامضلا ببس نأل ) :م اعيمج اهمضو ءاحلا رسكب :ش ( نيدلا لحي ىتح ) :م دبعلا ناكم يأ :ش

 نيدلا لح اذإف ) :م اتهر لكلا نوكي نأ وهو :ش ( ةدئاف نيمضتلا يفو ققحتم ) :م قتعلا وهو :ش

 درو هقح سنج نم ) :م ةميقلا يأ :ش ( ناک اذإ ) :م هقح ردقب هنید يفوتسي ينعي :ش (هقحب هاضتقا

 . نهارلا ىلع نيدلا ىلع يأ :ش ( لضفلا

 ناک نإو «يواحطلا حرش» يفو :ش ( نيدلا هب ىضقو هتميق يف دبعلا ىعس ارسعم ناك نإو ) :م

 لجأ ىلإ وأ لاح هنيد ناك ءاوس ءايشأ ةثالث نم لقألا يف ىعستسي نأ نهترمللف ارسعم نهارلا

 ءايشألا هذه نم لقألا يف دبعلا ىعسيف هيف هب نهر نيدلا ىلإو قاتعلا تقو هتميق ىلإ رظنيو

 ال تيملل اتيد ىضق اذإ ثراولاك اًرطضم هنيد ىضق هنأل « رسيأ اذإ نهارلا ىلع عجري مث «ةثالثل
 ءيش هل يقب نإ هنيد ةيقبب ضي نهترملا عجريو « انه اهو كلذك ةكرتلا يف عجريو « اًعربتم نوكي

 . هنید نم

 فالخب « دبعلا ةياعس نم لصاحلا ناك اذإ الإ ينعي :ش ( هقح سنج فالخب ناك اذإ الإ ) :م

 اذه :ش ( هنال ) :م هنید هب يضقيو هقح سنج هب لدی لب « هنید هب يضقي ال هناف نهترملا قح سنج

 :م نهترملا قح يأ :ش ( هقح نيع ىلإ لوصولا رذعت امل ) :م دبعلا ىلع ةياعسلا بوجو ىلع ليلد

 نم جرخام جارخلا :ش ( نامضلاب جارخلا نأل ؛ دبعلا وهو هقتعب عفتني نم ىلإ عجري قتعملا ةهج نم)
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 نإ هركذن لقأ نيدلا ناك اذإ امأ « نيدلا نم لقأ ةميقلا تناك اذإ هليوأتو : -هنع هللا يضر- لاق

 مكحب هيف رطضم وهو « هنید یضق هنأل رسی اذإ هالوم یلع یعس اب عجری مث یلاعت هللا ءاش
 هنأل ؛ هيلع ًانامض يدؤي هنأل « قاتعإلا يف ىعستسملا فالخب « هنع لمحت امب هيلع عجريف عرشلا
 مامت دعب هريغ ىلع نامض يف ىعسي انهو «هليمكتل امهدنعو . هدنع قتعلا ليصحتل ىعسي اإ
 كرتشملا ىعستسملا يف ةياعسلا بجوأ -هللا همحر - ةفينح وبأ مث .نهرلا ريعمك راصف « هقاتعإ

 ‹ راسعإلاو راسيلا يتلاح يف

 . هنمض نإ ببس ةلغلا ينعي « نامضلاب جارخلا هنيد مالغلا وأ ضرألا ةلغ

 لوق ليوأت يأ :ش ( هليوأتو ) :م :- هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( -هنع هللا يضر -لاق ) :م
 نم لقأ نيدلا ناك اذإ هنأل :ش ( نيدلا نم لقأ ةميقلا تناك اذإ ) :م هتميق يف دبعلا ىعس يرودقلا
 :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن لقأ نيدلا ناك اذإ امأ ) :م : هلوقب هيلع هبنو « نيدلا يف ىعس ةميقلا

 لقألا يف ىعسي ثيح قتعلا فالخب هلوقب ةنوهرملا ةمألا داليتسا يف بيرق نع هركأن ام هب ديري
 :م ىلوملا يأ :ش ( رسيأ اذإ هالوم ىلع ىعس اجب ) :م دبعلا يأ :ش ( عجري مث ) :م ةميقلا نمو نيدلا نم

 نع هيف مالكلا رم دقو :ش ( هنع لمحت اب هيلع عجريف « عرشلا مكحب هيف رطضم وهو هنید یضق هنال )
 . بيرق

 امهدحأ قتعأ اذإ نينثا نيب كرتشملا دبعلا فالخب ينعي :ش ( قاتعإلا يف ىعستسملا فالخب ) :م
 هذه :ش ( هيلع اًتامض يدؤي هنأل ) :م قتعملا ىلع ىعس اب عجري ال تكاسلاو « ىعستساف هبيصن

 اذهلف نهارلا ىلع اًنيد يضقيو تصلخت هتبقر يف ىعسي نوهرملا دبعلا نيب قرفلا نايب ىلإ ةراشإ
 « هل ةصلاخ ةعفنم وهو قرلا نم هتبقر صيلخت يف ىعسي قاتعإلا يف ىعستسملاو « هيلع عجري
 يدؤي هنأل هيلع ام نامض يدؤي ىعستسملا نأل يأ « «هنأل» هلوقب هيلإ راشأ « عجري ال اذهلف
 ٤ ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع قتعلا ليصحتل ىعسي اغنإ هنأل ) :م هيف لصأ هنأل هسفن نع نامضلا

 يأ :ش ( هليمكتل ) :م :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي يب دنعو يأ :ش ( امهدنعو ) :م
 ظن قتعلا لمك اهادأ اذإف « ةياعسلاب اًبلاطم هنوكل « ناصقن هقتع يف ناك هنأل « قتعلا ليمكتل
 دبعلا مكح يف يأ « انهو « هريغ ىلع عجري ال نأ زاج نامضلا يف ًالصأ ناك ال هنكلو « دبعلل
 نهرلا نأ ينعي :ش ( نهرلا ريعمك راصف « هقاتعإ مامت دعب هريغ ىلع نامض يف ىعسي انهو ) :م نوهرملا
 ىضق هنأل ‹ ريعتسملا نهارلا ىلع كلذب عجر ريعملا هكتفأف نهرلا كاكف نع زجع اذإ ةراعتسالاب
 . اًرطضم هنید

 ‹راسعإلاو راسيلا يتلاح يف كرتشملا ىعستسملا يف ةياعسلا بجوأ - هللا همحر - ةفينح وبآ مث ) :م
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 ةتباثلا هتقيقح نم ىندأ هنأو « كلملا قح نهترملل تباثلا نأل ؛ راسعإلا طرش نوهرملا دبعلا يفو

 ىرتشملا فالخب « هتبتر ناصقنل ًاراهظإ ةدحاو ةلاح يف انه ةياعسلا تبجوف « تكاسلا كيرشلل
 -هللا همحر - فسوي يبآ نع ةياور الإ عئابلل ىعسي ال ثيح يرتشملا هقتعأ اذإ ضبقلا لبق

 ىفوتسي الو ‹ ةرخآلا يف هكلمي ال عئابلا نأل ؛ فعضأ سبحلا يف عئابلا قح نأل ىعسي نوهرملاو

 الو « اكلم هقح بلقني نهترملاو « يرتشملا نم ةراعإلاب سبحلا يف هقح لطبيب كلذكو « هنيع نم
 انبجوأ ولف « دادرتسالا هنكمي ىتح نهارلا نم ةراعإلاب هقح لطبي

 ةقيقح ال :ش (كلملا قح ) :م نهرلا يف :ش ( نهترملل تباثلا نأل ؛ راسعإلا طرش نوهرملا دبعلا يفو

 ( هتقيقح نم ىندأ ) :م نهترملل تباثلا نأو يأ :ش ( هنأو ) :م ءافيتسالا دي توبثب كلذو ‹ كلما

 يف انه ةياعسلا تبجوف ) :م كلذك ناك اذإف :ش ( تكاسلا كيرشلل ةتباثلا ) :م كلملا ةقيقح يأ :ش

 ةبتر نع نهترملا قح ةبتر يأ :ش ( هتبتر ناصقنل اراهظإ ) :م راسعإللا ةلاح يهو :ش ( ةدحاو ةلاح

 . تكاسلا كيرشلا

 هقتعأ اذإ ) :م هضبق لبق ىرتشملا دبعلا فالخب ينعي :ش ( ضبقلا لبق ىرتشملا دبعلا فالخب ) :م

 ردقب ءاعستسا هنألو « عئابلل سيل ينعي :ش ( عئابلا ىعسي ال ثيح ) :م سلفم وهو :ش ( يرتشملا
 تاف اذإو « سبحلادرجم عئابلل نأل « نمثلاب ميلستلا لبق هدنع اًسوبحم وه ناك نإو نمثلا

 :م بسحف نمثلاب يرتشملا ةبلاطم هقح يقبو ًالصأ لطب قتعلاب سبحلل الحم هنوك نع هجورخب
 . ًارسعم يرتشملا ناك اذإ ىعسي هنأ :ش ( ىعسي نوهرملاو -هللا همحر -فسوي يبأ نع ةياور الإ)

 اذهو «نهارلا دبعلا ىعسي « ماشه رداون» يف فسوي وبأ لاقو «سانجألا» يف يفطانلا لاقو

 ؛ فعضآ سبحلا يف عئابلا قح نأل ) :م ضبقلا لبق ىفوتسملا عيبملا نيبو هنيب قرفلا نايبل هركذ يذلا

 هكلب ال عئابلا نأل»: هلوق :- هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو :ش ( ةرخآلا يف هكلمي ال عئابلا نأل

 نهترملا دي فالخب « سبحلاب ةتباثلا ديلا يهو ةموقتملا ديلا ليزي اًكلم كليب نأ الإ ينعي «ةرخآلا يف

 . نهرلا فالخب عيبلا خسفني لب « كالهتسالا دنع يأ « موقتملا ديؤي اكلم كليب هنأل

 اذهب هؤافيتسا قلعت ال ‹نهرلا نيع نم عئابلا يفوتسي الو يأ :ش ( هنيع نم يفوتسي الو ) :م

 عئابلا قح يأ :ش ( هقح لطبي كلذكو ) :م رخآ لحم نم يفوتسيل سبحلا قح هل تبثي اغإو لحلا

 . كالهلا ةلاح يف :ش ( اكلم هقح بلقني نهترملاو « يرتشملا نم ةراعإلاب سبحلا يف ) :م

 ‹ نيدلا ةميق نمو هتميق نم لقألاب اًتومضم هنيدب كليب نهترملا دنع نهرلا كله اذإ : هنايب
 ةهج نم هل اكلم ريصي الف عئابلا قح امأف « نهرلا ةيلام نم لقألا كلذل اكلام نهترملا نوكيف

 . ًالصأ يرتشملا

 انبجوأ ولف « دادرتسالا هنكمي قح نهارلا نم ةراعإلاب ) :م نهترملا قح يأ :ش ( هقح لطبي الو ) :م
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 كتنهر : هل لاق نأب هدبع نهرب ىلوملا رقأ ولو . زوجي ال كلذو « نيقحلا نيب انيوسل امهيف ةياعسلا
 هرارقإب هربتعي وه -هللا همحر - رفزل ًافالخ « اندنع ةياعسلا بج هقنعأ مث دبعلا هبذكو نالف دنع

 فالخب ‹ حصيف هكلم مايقل هيف قيلعتلا كلمي لاح يف قحلا قلعتب رقأ : لوقن نحنو « قتعلا دعب
 : اندنع امأ « قافتالاب هريبدت حص نهارلا هربد ولو : لاق. ةيالولا عاطقنا لاح هنأل ؛ قتعلا دعب ام
 حص نهارلا اهدلوتساف ةمأ تناك ولو . هلصأ ىلع عيبلا عنج ال ريبدتلا نأل ؛ هدنعاذكو « رهاظف

 . ىلعألاب حصيف نبالا ةيراج يف بألل ام وهو « نيقحلا ىندأب حصي هنأل ؛ قافتالاب داليتسالا

 ہہ
 :ش ( نيقحلا نيب انيوسل ) :م قتعملا نوهرملا يفو ضبقلا لبق قتعملا عيبملا يف يأ :ش ( امهيف ةياعسلا
 لعج يأ :ش ( زوجيال كلذو ) :م يوق وهو نهترملا قح نيبو « فيعضوهو عئابلا قح نم يأ

 . لقعلا هابأي رمأ اذه « طوسبملا» يفو « قراقلادوجو عم زوجي ال امهنيب ةيوستلا

 ( ةياعسلا بجت هقتعأ مث دبعلا هبذكو نالف دنع كتنهر : هل لاق نأب هدبع نهرب ىلوملا رقأ ولو ) :م

 همحر -رفزل اًنالخ ؛ اندنع ) :م ةياعسلا دبعلا مزل رسعم هنأ لاحلاو نهرلاب رقملا ىلوملا قتعأ مث :ش
 :م هسيقي ىأ :ش ( هربتعي ) :م - هللا همحر - رفز يأ :ش ( وه ) :م ةياعسلا بجت ال هدنعف :ش ( -هللا

 . رارقإلا دوجو عماج او :ش ( قتعلا دعب ) :م كلذب ىلوملا رارقإب يأ :ش ( هرارقإب)

 يأ :ش ( هيف قيلعتلا كلمي لاح يف ) :م ةياعسلا ءادأ وهو :ش ( قحلا قلعتب رقأ : لوقن نحنو ) :م
 لاح هنأل ؛ قتعلا دعب ام فالخب ‹ حصيف ) :م هتبقر نم :ش ( هكلم مايقل ) :م هتبقرب نيدلا قلعت كلي
 . حصي الف قتعلا دعب اهل ةيالو ال هنأل :ش ( ةيالولا عاطقنا

 يف يخركلا اهركذ دقو يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت هركذ « فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م
 ( رهاظف اندنع امأ « قافتالاب هريبدت حص نهارلا ) :م نوهرملا دبعلا :ش ( هربد ولو ) :م : (هرصتخم)

 همحر - يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع اذكو ) :م ىلوألا قيرطلاب هريبدت كليو هقاتعإ كلي هنأل :ش
 كلام لاق هبو « هدنعزوجي ربدملا عيب نأل :ش ( هلصأ ىلع عيبلا عني ال ريبدتلا نآل ) :م - هللا

 هک رت فلح نف ‹« فوقوم ريبدتلا نأ ىلع - هللا همحر - يعفاشلا صنو - هللا امهمحر -دمحأو

 . نوهرملا قتع ىلع ينبم ريبدتلا نإ هباحصأ ضعب لاقو «ريبدتلاب ربدملا قتعو نيدلا ىضق

 تدلو يأ :ش ( نهارلا اهدلوتساف ) :م ةمأ ةنوهرملا تناك ولو يأ :ش ( ةمأ تناك ولو ) :م
 ناك ءاوس - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هبو :ش ( قافتالاب داليتسالا حص ) :م ىلوملا هاعداف

 :ش (هنأل) :م «قاتعإلا يف ةروكذم لاوقأ هيف - هللا همحر - يعفاشللو « ارسعم وأ رسوم نهارلا
 يذلا يأ :ش ( بألل ام ) :م نيقحلا ىندأ يأ :ش ( وهو « نیقحلا ینداب حصي ) :م داليتسالا نأل يأ

 ءنيقحلا ىندأ وهو « نهرلا لبق اهكلي هنأل « اهدلوتسا اذإ :ش ( نبالا ةيراج يف ) :م بألل تبثي

 :ش ( ىلعألاب حصيف) :م ىندألا داليتسالا تبث اذإف «.ةقيقح كلام هنأل « نبالا قح امهالعأ نأل
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 نهارلا ناك نإف ‹ امهنم نيدلا ءافيتسا حصي ال ذإ ‹ ةيلحملا نالطبل « نهرلا نم اجرخ احص اذإو

 نهترملا ىعستسا ًارسعم ناك نإو . قاتعإلا يف هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع امهتميق نمض ًارسوم

 لقألا يف ىعسي ثيح قتعملا فالخب « ىلوملا لام امهبسك نأل ؛ نيدلا عيمج يف دلولا مأو ربدملا

 ‹ هيلع دازي الف ‹ ةميقلا ردق الإ سيل هدنع سبتحملاو « هقح هبسك نأل ؛ ةميقلا نمو نيدلا نم

 امهنأل ؛ هراسي دعب ىلوملا ىلع نايدؤي امب ناعجري الو ةدايزلا همزلت الف نيدلا ردقب نهترملا قحو

اذإ نيدلا : ليقو . رم ام ىلع رطضم وهو  هنع هكلم ىدأ هنأل ؛ عجري قتعملاو ىلوملا لام نم هايدأ
 

 ردقب ردقتيف « هناكم سبحت ىتح نهرلا ضوع هنأل ؛ ًانق هتميق يف ربدملا ىعسي ًالجؤم ناك

 هيلع ىضق دقو ربدملا نهارلا قتعأ ولو . نيدلا هب ىضقي هنأل ًالاح ناك اذإ ام فالخب « ضوعلا

 ال قتعلا لبق هادأ امو « هكلم قتعلا دعب هبسك نأل ؛ ةميقلا ردقب الإ عسي مل ضقي مل وأ ةياعسلاب

 نهرلا نهارلا كلهتسا ول كلذكو : لاق . ىلوملا لام نم هادأ هنأل ؛ هالوم ىلع هب عجري

 ج

ماجرخ ):م ريبدتلاو داليتسالا يأ :ش (احص اذإو ) :م ىلوألا قيرطلاب
 نالطبل نهرلا ن

 . هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو« :ش (امهنم نيدلا ءافيتسا حصيالذإ « ةيلحلا

 دنعو - هللاامهمحر -دمحأو كلام لاق هبو ءاًریدم - هللا همحر - يعفاشلا دنعو

 ينعي :ش ( قاتعإلا يف هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع امهتميق نمض رسوم نهارلا ناك نإف ) :م يعفاشلا

 . هناکم اتهر نوکی هتمیقف ًالجؤم ناک نِإو « لاح لا يف نيدلا ءادأب بلوط ًالاح نيدلا ناك نإ

 لام امهبسك نال ؛ نيدلا عيمج يف دلولا مأو ربدملا نهترملا ىعستسا ارسعم نهارلا ناك نإو ) : :م

 :م قتعم لا بسك يأ :ش (هبسك نأل ؛ ةميقلا نمو نيدلا نم لقألا يف ىعسي ثيح « قتعملا فالخب « ىلوملا

أ : :ش (هيلع دازي الف ‹ ةميقلا ردق الإ سيل ) :م قتتعملا دنع يأ :ش ( هدنع سبتحملاو هقح )
 ردق ىلع ي

 ؛ هراسي دعب ىلوملا ىلع نايدؤي اب ناعجري الو ةدايزلا همزلت الف « نيدلا ردقب نهترملا قحو ) :م ةميقلا

 ىلع رطضم وهو ) :م ىلوملا نع يأ :ش (هنع هكلم ىدأ هنأل « عجري قتعملاو ىلوملا لام نم ءايدأ امهنأل

 . باتكلا اذه يف ىضم اميف :ش ( رم ام

 نيدلا خسنلا رثكأ يفو :ش ( ًالجؤم ناك اذإ ) :م “حاضيإلا »يف هلوقف :ش ( نيدلا : ليقو ) :م

 ىتح نهرلا ضوع هنأل اتق ) :مهنوك ثيح نم يأ :ش ( هتميق يف ربدملا ىعسي ) :م ًالجؤم ناك اذإ

 نهارلا قتعأ ولو . نيدلا هب ىضقي هنأل ؛ الاح ناک اذإ ام فالخب « ضوعلا ردقب ردقتیف « هناکم سبحت

هادأ ام « هكلم قتعلا دعب هبسك نأل ؛ ةميقلا ردقب الإ عسي مل ضقي مل وأ ةياعسلاب هيلع ىضق دقو ربدملا
 

 . ( ىلوملا لام نم هادأ هنأل ؛ هالوم ىلع هب عجري ال قتعلا لبق

 هلوق ىلع فطع وهو :ش ( نهرلا نهارلا كلهتسا ول كلذكو ) : :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لاقو . يزارتألا هلاق اذك « هرخآ ىلإ ًالجؤم ناك نإو « نيدلا ءادأب بلوط ًالاح نيدلا ناك نإف
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 نإف . نيعلا ماقم همايقل نهترملا دي يف نهر نامضلاو « فالتإلاب هيلع نومضم مرتحم قح هنأل
 قحأ هنأل ؛ هدي يف ًانهر نوكتو ةميقلا ذخأيف « هنيمضت يف مصخلا وه نهترملاف يبنجأ هكلهتسا
 موي هتميق كلهتسملا اذه ىلع بجاولاو ء هماقم ماق ام دادرتسا يف اذكف « همايق لاح نهرلا نيعب
 انهر تناكو « ةئامسمخ مرغ ًافلأ نهر مويو ةئامسمخ هكلهتسا موي هتميق تناك نإف « كله
 « ةيوامس ةفآب تكله اهنأك ةدايزلا ةئامسمخلا يف مكحلا راصف « ةئامسمخ نيدلا نم طقسو
 ؛ هيلع نومضم قباسلا ضبقلا نأل ؛ كاكفلا موي ال ضبقلا موي ةميقلا نهرلا نامض يف ربتعملاو

 ؛ ةميقلا مرغ لجؤم نيدلاو نهترملا هكلهتسا ولو . كالهلا دنع ررقتي هنآ الإ < ءافيتسا ضبق هنأل
 ذخأف نيعلا لدب نامضلا نأل ؛ نيدلا لحي ىتح هدي يف ًانهر تناكو « ريغلا كلم فلتأ هنأل

 هنأل ؛ هقح ردق اهنم نهترملا ىفوتسا ةميقلا ةفص ىلع وهو نيدلا لح اذإو . همكح

 نمض ارسوم ناك نإف »: هلوق ىلع فوطعم «نهرلا نهارلا كلهتسا ول كلذكو »: هلوق لمكألا
 . يكاكلا هلاق كلذكو «« اهتميق

 مكح كالهتسالا مكح نأ ينعي « نهرلا نهارلا كلهتسا اذإ كلذكو هلوق ةعيرشلا جات لاقو
 يأ :ش ( هيلع نومضم مرتحم قح ) :م نهرلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م روكذملا ليصفتلا ىلع قاتعإلا
 نهترملاف يبتجأ هكلهتسا نإف « نيعلا ماقم همايقل نهترملا دي يف نهر نامضلاو فالتإلاب ) :م نهارلا ىلع

 يف مصخلا وه نهارلا : - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو « :ش ( هنيمضت يف مصخلا وه
 . هکلام هنأل ‹ هنیمضت

 دادرتسالابو ةموصخ ابو هلدبب قحأ نوكيف « نهرلا نيع وهو « لدبلا يف قحأ نهترملا : انلق
 « همايق لاح نهرلا نيعب قحأ هنأل ؛ هدي يف اًنهر نوكتو ) :م اهذخأي نهترملا ىأ :ش ( ةميقلا ذخأيف ) :م
 ( كله موي هتميق ) :م يبنجألا ينعي :ش ( كلهتسملا اذه ىلع بجاولاو ء هماقم ماق ام دادرتسا يف اذكف
 نإف « نهترملا كالهتسا نع ازارتحا كلهتسملا اذه ىلع هلوقب ديق اغإو « كالهتسالا موي يأ :ش
 . كالهلا موي ال ضبقلا موي هتميق ربتعي كالهلا يأ كلذكو ‹ ءيجي امك هضبق موي هتميق هيلع

 نم طقسو اًنهر تناكو ةئامسمخ مرغ اًقلأ نهر مويو ةئامسمخ هكلهتسا موي هتميق تناك نإف ) :م
 نهرلا نامض يف ربتعملاو « ةيوامس ةفآب تكله اهنأك ةدايزلا ةئامسمخلا يف مكحلا راصف « ةئامسمخ نيدلا
 ررقتي هنأ الإ ٠ ءافيتسا ضبق هنأل ؛ هيلع نومضم قباسلا ضبقلا نأل ؛ كاكفلا موي ال ضبقلا موي ةميقلا
 ؛ ةميقلا مرغ ) :م لجؤم نيدلا نأ لاحلاو يأ :ش ( لجؤم نيدلاو نهترملا هكلهتسا ولو « كالهلا دنع

 اذإو . همكح ذخأف نيعلا لدب نامضلا نأل ؛ نيدلا لحي ىتح هدي يف اتهر تناكو ريغلا كلم فلتأ هنأل

 هنأل ؛ هقح ردق اهنم نهترملا ىفوتسا ) :م ةدوجلاو ةيسنحجلا يف يأ :ش ( ةميقلا ةفص ىلع وهو نيدلا لح
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 . نهترملا قح يف غرف دقو هكلم لدب هنأل ؛ نهارلا ىلع هدري لضف هيف ناك نإ مث . هقح سنج

 بجو ًافلأ نهرلا موي هتميق تناك دقو ةئامسمخ ىلإ رعسلا عجارتب نيدلا نع تصقن نإو

 نيدلا طقسو « كلاهلاك صقتنا ام نأل ؛ ةئامسمخ نيدلا نم طقسو ةئامسمخ كالهتسالاب

 هيلع بجوو « رعسلا عجارتب ال قباسلا ضبقلاب نومضم وهف ضبقلا موي هتميق ربتعتو «هردقب

 هل لمعيل وأ همدخيل نهارلل نهرلا نهترملا راعأ اذإو : لاق . فلتأ موي هتميق وهو فالتإلاب يقابلا

 نهارلا دي يف كله نإف . نهرلا ديو ةيراعلا دي نيب ةافانل نهترملا نامض نم جرخ هضبقف المع

 قاب نهرلا دقع نأل « هدي ىلإ هعجرتسي نأ نهترمللو ‹ نومضملا ضبقلا تاوفل ءيش ريغب كله

 ىرت الأ « لاحلا يف نامضلا مكح يف الإ

 . ( نهترملا قح يف غرف دقو هكلم لدب هنأل « نهارلا ىلع هدرب لضف هيف ناک نإ مث هقح سنج

 هنأ لاحلاو يأ :ش ( هتميق تناك دقو « ةئامسمخ ىلإ رعسلا عجارتب نيدلا نع تصقن نإو ) :م

 صقتنا ام نأل ؛ ةئامسمخ نيدلا نم طقسو ةئامسمخ كالهتسالاب بجو افلا نهرلا موي ) :م هتميق تناك

 ( رعسلا عجارتب ال قباسلا ضبقلاب نومضم وهف ضبقلا موي هتميق ربتعتو « هردقب نيدلا طقسو كلاهلاك

 نهرلا ىلع اًتومضم نهرلا ناك صقتنا ام ردقب طقس ول لاقي نأ وهو « لاكشإ باوج اذهو :ش
 . نيدلا نم ءيش طاقسإ يف رثآ رعسلا عجارتل سيلو رعسلا عجارتب

 ىلع يأ :ش ( هيلع بجوو ) :م رعسلا عجارتب ال قباسلا ضبقلاب نومضم هنأ : باوحلاو

 يأ :ش ( فلتأ موي هتميق وهو فالتإلاب ) :مةدئازلا ةئامسمخللا وهو :ش ( يقابلا ) :م نهارلا

 . نهارلا

 ةراعإلا نأل « حماست هيف :ش ( نهارلل نهرلا نهترملا راعأ اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةلماعمب لموع امل نكلو « هريغاهكلي فيكف « اهكلي ال نهترملاو « ضوع ريغب عفانملا كيلمت
 :ش (ًالمع هل لمعيل وأ همدخيل ) :م ةراعإلا قلطأ ريغملا دادرتسا نكييو « نامضلا مدع نم ةراعإلا

 ظفل نم اذه :ش ( نهترملا نامض نم جرخ هضبقف ) :م ‹ «يرودقلا رصتخما ةماع يف دجوي ال
 . يرودقلا

 دي نأل ‹ نهترملا دي وهو :ش ( نهرلا دب نيبو ةيراعلا دي نيب ةافانمل ) :م : هلوقب فنصملا.هللعو

 وهو « نهرلا مكح ىفتنا ةراعإلا تحص املف « ةنومضمبب تسيل ةيراعلا ديو ‹ ةنومضم نهترملا
 . اتومضم هنوک

 :م هلوقب فنصملا هللعو يرودقلا ظفل اذه :ش ( ءيش ريغب كله نهارلا دي يف كله نإف ) :م

 نأل) :م هللعو ‹« يرودقلا مالك نم :ش ( هدي ىلإ هعجرتسي نأ نهترمللو نومضملا ضبقلا تاوفل)

 ىرت الا ) :م نهترملا دي يف نهرلا نوك لاح يف يأ :ش ( لاحلا يف نامضلا مكح يف الإ قاب نهرلا دقع
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 دي نأل اذهو « ءامرغلا رئاس نم هب قحأ نهترملا ناك نهترملا ىلع هدري نأ لبق نهارلا كله ول هنأ

 نهرلا مكح نأ ىرت الأ « لاح لك ىلع نهرلا مزاول نم سيل نامضلاو « ةمزالب تسيل ةيراعلا
 ؛ نامضلا داع هذخأ اذإف نهرلا دقع يقب اذإو ‹ كالهلاب انومضم نكي مل نإو نهرلا دلو يف تباث
 طقس رخآلا نذإب ًايبنجأ امهدحأ هراعأ ول كلذكو . هتفصب دوعيف نهرلا دقع يف ضبقلا داع هنأل
 ًاقح امهنم دحاو لكل نأل ؛ ناك امك ًانهر هدري نأ امهنم دحاو لكلو . انلق ال نامضلا مكح
 ثيح رخآلا نذإب امهدحأ اهرشاب اذإ يبنجأ نم ةبهلاو عيبلاو ةراجإلا فالخب اذهو . هيف امرتحم

 نهترملا نوكي نهترملا ىلإ درلا لبق نهارلا تام ولو . ًادتبم دقعب الإ دوعي الف نهرلا نم جرخي
 هذهب مزال قح نهرلاب قلعت هنأل ؛ ءامرغلل ةوسأ
 ر
 ( ءامرغلا رئاس نم ) :م نهرلاب يأ :ش ( هب قحأ نهترملا ناك نهترملا ىلع هدري نأ لبق نهارلا كله ول هنأ

 » مزال نهرلاو :ش ( ةمزالب تسيل ةيراعلا دي نأل اذهو ) :م ةراشإلاب هلبق ال حيضوت اذهو :ش

 امع باوج اذه :ش ( لاح لك ىلع نهرلا مزاول نم سيل نامضلاو ) :م هنود اب ضقتني ال ءيشلاو

 ؟ اًنومضم قبي مل هنأو « نهرلا ءاقبب لوقلا نكمأ فيك لاقي

 . هرخآ ىلإ . : . نامضلاو : هلوقب : باجأف

 « ةنوهرملا دلو يف يأ :ش ( نهرلا دلو يف تباث نهرلا مكح نأ ىرت الأ ) :م : هلوقب هحضوأ مث
 الو نهرلا دجو دقو :ش ( كالهلاب اًتومضم نكي مل نإو ) :م كله اذإف « هيف تباث نهرلا مكح نإف
 . ةمث نامض

 ( هتفصب دوعيف « نهرلا دقع يف ضبقلا داع هنأل ‹ نامضلا داع هذخأ اذإف نهرلا دقع يقب اذإو ) :م
 :م نهترملا وأ نهارلا يأ :ش ( امهدحأ ) :م نهرلا يأ :ش ( هراعأ ول كلذكو ) :م نامضلا يهو :ش
 :م نهرلا ديو ةيراعلا دي نيب ةافانل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انلق ال نامضلا مكح طقس رخآلا نذإب ايبنجأ)

 نهرلا يف يأ :ش ( هيف اًمرتحم اًقح امهنم دحاو لكل نأل ؛ ناك امك اهر هدري نآ امهنم دحاو لکلو )

 نذإب امهدحأ ةزاجإ نم انركذ ام يأ :ش (اذهو ) :م ديلا يف نهترملل قحو ةبقرلا نهارلل قح
 . اًينجأ رخآلا

 نهرلا نم جرخي ثيح رخآلا نذإب امهدحأ رشاب اذإ يبنجأ نم ةبهلاو عيبلاو ةراجإلا فالخب ) :م
 فالخب « ريغلل مزال قح قلعت دوقعلا هذهب نأل كلذو « ديدج يأ :ش (أدتبم دقعب الإ دوعي الف

 عقي ملف « نامضلا داع هدي ىلإ نهترملا اوعجرتسا اذإف « مزال قح اهب قلعتي مل هنإف ‹ةراعإلا
 . ًادتبملادقعلا ىلإ ةجاح

 رشاب اذإ اميف نهترملا ىلإ نهرلا نيع در لبق يأ :ش ( نهترملا ىلإ درلا لبق نهارلا تام ولو ) :م
 هذهب مزال قح نهرلاب قلعت هنأل ؛ ءامرغلل ةوسأ نهترملا نوكي ) :م ةبهلا وأ عيبلا وأ ةراجإلا امهدحأ
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 نهترملا راعتسا اذإو . اقرتفاف مزال قح هب قلعتي مل ةيراعلاب امأ « نهرلا مكح هب لطبيف تافرصتلا

 دي ءاقبل نهرلا نامض ىلع كله لمعلا يف ذخأي نأ لبق كلهف هب لمعيل نهارلا نم نهرلا
 كله لمعلا ةلاح يف كله ولو . ةيراعلا دي عافترال لمعلا نم غارفلا دعب كله اذإ اذكو ءنهرلا

 نذأ اذإ اذكو . نامضلا ىفتناف نهرلا ديل ةفلاخم'ىهو لامعتسالاب ةيراعلا دي توبثل « نامض ريغب

 وأ ليلق نم هب هنهر امف هنهریل ًابوث هریغ نم راعتسا نمو . هانیب ال لامعتسالاب نهترملل نهارلا
 ءاضق وه ديلاو نيعلا كلم تابثإب عربتلاب ربتسعيف ديلا كلم تابثإب عربتم هنأل زئاج وهف ريشك
 قح يف الاوز لصفني امك نهترملل اتوب نيعلا كلم نع ديلا كلم لصفني نأ زوجيو .نيدلا

 «عئابلا

 مل ةيراعلاب امأ ) :م ءاوس ءامرغلا رئاسو نهترملا ناك لطب اذإف :ش ( نهرلا مكح هب لطبيف تافرصتلا

 ىلإ درلا لبق نهارلا تامف « رخآلا نذإب امهدحأ هراعأ اذإ اميف ينعي :ش ( مزال قح هب قلعتي

 يأ :ش ( اقرتفاف ) :م ةيراعلاب لطبي مل نهرلا نأل « ءامرخلا رئاس نم هب قحأ نهترملا نوكي نهترملا
 . ةيراعلا مكحو ةبهلاو عيبلاو ةراجإلا ناروكذملا نامكحلا

 نامض ىلع كله لمعلا يف ذخأي نأ لبق كلهف هب لمعيل نهارلا نم نهرلا نهترملا راعتسا اذإو ) :م

 لمعلا ةلاح يف كله ولو ءةيراعلا دي عافترال لمعلا نم غارفلا دعب كله اذإ اذكو « نهرلا دي ءاقبل نهرلا

 ركذو :ش ( نامضلا ىفتناف نهرلا ديل ةفلاخم ىهو « لامعتسالاب ةيراعلا دي توبثل نامض ريغب كله

 نهارلا ىعداو لمعلا ةلاح كله هنآ نهترملا ىعداف كالهلا تقو يف افلتخا ول امهنأ ناخ يضاق

 . نهارلا ةنيب ةنيبلاو نهترملا لوق لوقلا ناك لمعلا ةلاح ريغ يف كله هنأ

 نمو ) :م ةيراعلا ةروص يف ينعي :ش ( ءانيب ال لامعتسالاب نهترملل نهارلا نذأ اذإ اذكو ) :م

 ةيانجو هلوق ىلإ ةلأسملا هذه :ش ( زئاج وهف ريثك وأ ليلق نم هب هنهر امف هنهریل اًبوث هریغ نم راعتسا

 . عيرفتلا ليبس ىلع اهركذ « لصألا لئاسم نم ةنومضم نهرلا ىلع نهارلا

 نم كلذ ريغ وأ ادبع وأ ابوث هنهريل اًميش لجرلا نم لجرلا راعتسا اذإ : يخركلا لاقو
 مل اذإ ريثك وأ كلذ ناك ًاليلق هنم ءاش امو ءاش نيدلا نم ءيش يأب هنهري نأ هلف هراعأف ضورعلا
 ةنهر ناف ‹« هريغ فنصب هنهري نأ هل سيلف نیدلا نم اردق هل یمس نإو « هنهری ام هل یمس نکی

 :م نهترملا دي يف كله نإ بوثلا ةميقلا نم نماض وهف نيدلا فونصبو ردقلا نم ىمس ام ريغب
 وهو « ديلاو نيعلا كلم تابثإب عربتلاب ربتعيف ) :م نهرلا ةداعإ وهو :ش ( ديلا كلم تابثإب عربتم هنأل)
 (عئابلا قح يف الاوز لصفني امك نهترملل اًتوبث نيعلا كلم نع ديلا كلم لصفني نأ زوجيو « نيدلا ءاضق

 عاب ول يأ : ينعي « حئابلا قح يف لاوزلا ثيح نم نيعلا كلم نع ديلا كلم لصفني ال يأ :ش

 . هکلم ال هدي لوزت يرتشملل هملسو رایخلا طرشب

۲۹ 



 ولو . ةعزانملا ىلإ يضفت ال اهيف ةلاهجلا نأل ؛ ةراعإلا يف اصوصخ رابتعالا بجاو قالطإلاو
 ؛ ةدايزلا يفني وهو ديفم دييقتلا نأل هنم لقأب الو هنم رثكأب نهري نأ ريعتسملل زوجي ال ًاردق نيع

 رثكألل ًايفوتسم ريصي نأ هضرغ نأل ؛ اضيأ ناصقنلا ىفنيو « هؤادأ رسيت اب سابتحالا هضرغ نأل

 ديفم كلذ لك نأل ؛ دلبلابو نهترمل ابو سنجاب ديبقتلا كلذكو هيلع هب عجريل كالهلا دنع هتلباقم
 ناك فلاخ اذإف ‹ ظفحلاو ةنامألا يف صاخشألا توافتو « ضعبلا ىلإ ةفاضإلاب ضعبلا رسيتل

 هنيب اميف نهرلا دقع متيو « ريعتسملا نمض ريعملا ءاش نإ مث ء ًانماض

 نهري نأ ةراعإلا يف زوجي فيك لاقيامع باوج اذه :ش ( رابتعالا بجاو قالطإلاو ) :م

 ؟ ءاش سنج يأبو ريثكلاو ليلقلاب ريعتسملا

 ءةراعإلا يف اًصوصخ ) :م هصخي ليلدب الإ هرابتعا بجي نذإلا قالطإ نأ باوجلا ريرقتو

 . ةحماسملا ىلع اهانبم نأل :ش ( ةعزانملا ىلإ يضفت ال اهيف ةلاهجلا نأل

 كلذ نم يأ :ش ( هنم رثكأب هنهري نأ ريعتسملل زوجي ال اًردق ) :م نيعملا يأ :ش ( نیع ولو ) :م

 :ش ( ةدايزلا يفني ) :م نيعم ردقب ريعملا دييقت يآ :ش ( وهو ديفم دييقتلا نأل ؛ هنم لقب الو ) :م ردقلا

 :م هكاكف ىلإ جايتحالا دنع ريعملل :ش ( هؤادأ رسيت اب سابتحالا هضرغ نأل ) :م ردقلا كلذ ىلع

 دمحأ لاقو . هنهر زوجي ال نيسمخب هنهرف ةئاب نهري نأ نذأ ًالثم :ش ( اًضيأ ناصقنلا يفنيو)

 :ش ( هضرغ نآل ) :م لكلا يف لطبي هجو يف لاقو . نيسمخب نذأ دقف ةئامب نذأ نم نأل « زوجي

 ةلباقب يأ :ش ( هتلباقمب ) :م نيلاملا رشكأل يأ :ش ( رثكألل اًيفوتسم ريصي نأ ) :م ريعملا ضرغ يأ
 . ليلقلاب ال « كالهلا ةلباقمب ريثكلاب ريعتسملا ىلع يأ :ش ( هيلع هب عجريل كالهلا دنع) :م نهرلا

 نأب :ش ( نهترم ابو ) :م ريناندلاب وأ مهاردلاب هنهرا لاق نآب :ش ( سنجل اب ديبقتلا كلذكو ) :م

 ديفم كلذ لك نأل ) :م ًالثم ةرصبلاب نهرأ : لاق نأب :ش ( دلبلابو ) :م هنيعو نالف دنع نهرأالاق

 اذهو « ضعبلا ىلإ ةبسنلاب ريعملا ىلع ضعبلا رسيتل يآ :ش ( ضعبلا ىلإ ةفاضإلاب ضعبلا رسيتل
 اضرب نوكي ال سنجباضرلاف « هنيعي ال ام رسيأ هنيع يذلا سنجل اب كاكفنالا نوكي اجبر هنأل

 اضر نوکی ال لجر دنع عضولاب یضرلاف :ش ( ظفحلاو ةنامألا يف صاخشألا توافتو ) :م رخأب

 عضوم يف ظفحلاب اضر نوكي ال هنيعب عضوم يف ظفحلاب اًضيأ اضرلاو « رخآ دنع عضولاب
 . ةنايصلاو ظفحلا ىنعم يف توافتت ابر نكامألا نأل «رخآ

 هراعتسا يذلا ءيشلا ةميق يأ :ش ( اتماض ناك ) :م ريعتسملا يأ :ش ( فلاخ اذإف ) :م

 سنجل ا نم ريعملا ىمس ام ريغ يف هبحاص نذإ ريب هيف فرصت ثيح اًبصاغ راص هنأل «نهرلل
 نمض ريعملا ءاش نإ مث ) :م حصي مل نهرلا نأل ٠ نهترملا نم هذخأي نأ ريعمللو دلبلاو نهترملاو

 يأ :ش ( هنيب اميف نهرلا دقع متيو ) :م ريعتسملا فالخب « نامضلا بوجو دعب ينعي :ش ( ريعتسملا



 نهترملا نمض ءاش نإو ‹ هسفن كلم نهر هنأ نيبتف ‹ نامضلا ءادأب هكلم هنأل ؛ نهترملا نيبو

 هنهر نأب قفاو نإو . قاقحتسالا يف هانيب دقو . نهارلا ىلع نيدلابو نمض امم نهترملا عجريو
 نهارلا نع لاملا لطبي نهترملا دنع كلهف رثكأ وأ نيدلا لثم هتميق تناك نإ هب هرمأ ام رادقمب

 اذهب هلامب هنيد ًايضاق راص هنأل ؛ نهارلا ىلع بوثلا برل هلثم بجوو كالهلاب ءافيتسالا مامتل

 نم بهذ بيع هباصأ نإ كلذكو « هاضرب هنأل ؛ هتاذب ضبقلا نود عوجرلل بجوملا وهو ردقلا
 . هانيب ام ىلع نهارلا ىلع بوثلا برل هلثم بجوو هباسحب نيدلا

 ( هسفن كلم نهر هنأ نيبتف نامضلا ءادأب هكلم هنأل ؛ نهترملا نيبو ) :م نهارلا وه يذلا ريعتسملا نيب

 . نهارلا ىلع اًقباس نامضلاب هكلم هنأل :ش

 ىلع نيدلابو ) :م كلذ يف هريغ هنأل :ش ( نمض اب نهترملا عجريو نهترملا نمض ءاش نإو ) :م

 ‹ كلذ انيب دق يأ :ش ( قاقحتسالا يف هانيب دقو ) :م رهاظ وهو اًضيأ هب عجري يأ :ش ( نهارلا

 . نمض ابو نيدلاب عجري هنإف « هنمضتو نهترملا دي يف نهرلا قاقحتسا يف بابلا اذه لبق

 ةميق يأ :ش ( هتميق تناك نإ هب هرمأ ام رادقمب هنهر نأب ) :م ريعتسملا يأ :ش ( قفاو نإو ) :م

 ‹ كالهلاب ءافيت سالا مامتل نهارلا نع لاملا لطبي نهترملا دنع كلهف رثكأ وأ نيدلا لثم ) :م هنهر يذلا

 لثم ال نيدلا رادقم وهو « ءافيتسالا هب معام لثم يأ :ش ( نهارلا ىلع بوثلا برل هلثم بجوو

 راص ريعتسملا نأل يأ :ش ( ردقلا اذهب هلام هنيد اًيضاق راص هنأل ):م ربكأ تناك نإ بوثلا ةميق

 ءاضق رومأملاو هلام نم هنيد ءاضقب هرمأ دقف هراعتسا امل هنأل « ردقلا اذهب ريغلا لامب هنيدل اًيضاق

 بجوملا وهو ) :م هنيد ءاضقب هرمأ يأ « عوجرلل بجوملا وهو هاضق اب رمآلا ىلع عجري نيدلا
 . ىضق اب رمآلا ىلع :ش ( عوجرلل

 يضم امف هدنع هتعیدو نم هنید يضقي نأ رخآل نذأ لجر ةلزنب ريعملا : «حاضيإلا »يفو

 ريعتسملا ضبق نأل :ش ( هاضرب هنأل هتاذب ضبقلا نود ) :م ةنامأ وهف ضبقي مل امو « اًتومضم راص

 . نامضلا هب قلعتي الف كلاملا اضرب

 ؟ نامضلا بج وي ال نأ ىغبنيف « ريعملا اضرب هميلستو بوثلا ضبق : تلق نإف

 لام نم هسفن نيد ىضق نمو « نيعلا ةيلام نم نيدلا ءافيإب لب ضبقلاب هبجوت ام : تلق

 . كلذ لثم نمضي هاضرب ريغلا

 ةصح ردقب يأ :ش ( هباسحب نيدلا نم بهذ بيع ) :م بوثلا يأ :ش ( هباصأ نإ كلذكو ) :م

 وهو :ش ( هانيب ام ىلع نهارلا ىلع بوثلا برل ) :م بهذ ام لثم يأ :ش ( هلثم بجوو ) :م بيعملا

 . ردقلا اذهب هلام هنيد اًيضاق راص هنأ

۳١ 



 عقي مل هنأل نهترملل هنيد ةميقب نهارلا ىلعو ةميقلا ردقب بهذ نيدلا نم لقآ هتميق تناك اذإو

 تناك ولو . هانيب امل ًايفوم هب راص ام بوثلا بحاصل نهارلا ىلعو « هتميق ىلع ةدايزلاب ءافيتسالا

 ؛ عنتمي نأ هنيد ىضق اذإ نهترملل نكي مل نهارلا نع ًاربج هكتفي نأ ريعملا دارأف نيدلا لثم هتميق

 ىلع نهترملا ربجأف ريعملا ىدأ اب نهارلا ىلع عجري اذهلو « هكلم صلخي ثيح عربتم ريغ هنأل

 غيرفت يف الو هكلم صيلخت يف ىعسي ال وه ذإ عربتم هنأل نيدلا ىضق اذإ يبنجألا فالخب عفدلا

 نأل :ش ( ةميقلا ردقب بهذ « نيدلا نم لقأ ) :م بوثلا ةميق يأ :ش ( هتميق تناك اذإو ) :م

 هنيد ةميقب نهارلا ىلعو ) :م ةنامأ نيدلا ردق ىلع دئازلا كلهي ؛ نيدلا نم رثكأ تناك اذإ ةميقلا

 ( يقوم هب راص ام بوثلا بحاصل نهارلا ىلعو « هتميق ىلع ةدايزلاب ءافيتسالا عقب مل هنأل ؛ نهترملل
 هكتفأ ام دجي ملو « نهارلا  سعأف ةرشعب نهر دقو «ةسمخ يواسي بوثلا ناك اذإ : هنايب :ش

 نهرلا نأل « هنيد ةيقب نهترملل ةسمخ نهارلا ىلعو « ةسمخب بهذ نهترملا دي يف بولا كلهف
 هايإ اًصضرتعم راص هنأل « نهارلا ىلع بوثلا برل ةسمخو « نيدلا نمو هتميق نم لقألاب كلهي
 . ردقلا اذهب هلامب هنيد اًيضاق راص هنأ وهو :ش ( هانيب ال ) :م ردقلا اذهب

 أ : يكاكلا لاق :ش ( نهارلا نع اربج هكتفي نأ ريعملا داراف نيدلا لثم هتميق تناك ولو ) :م

 داربج ىنعي « ناربجلا نم هلعلو ةباين هانعم ليقو . رهاظب سيل اذه : لمكألا لاق . هاضر ريغب

 ٠ . هسفنب ءاضقلا نم نهارلا نع تاف ال

 نيح هكتفي نأ ريعملا دارأف : ةلأسملا يف دمحم ظفلو : عضوملااذه يف ةعيرشلا جات لاقو

 ريعملا دارأف نيدلا لثم هتميق تناك ولو : «يودزبلا» و «يسخرسلا طوسبم »يفو . نهارلا رسع

 ( هنيد ىضق اذإ ) :م هيلإ هعفد نم عنتي نأ :ش ( نهترملل نكي مل ) :م نهارلا رسع نيح هكتفي نأ

 . یھتنا :ش

 نكي مل رهقلا هانعم يذلا ربجلا نم ال « ناربجلا نم انه اربج نأ مالكلا اذه نم مهفي : تلق

 ءافيإلاب انه ريعملا نأل :ش ( هكلم صلخي ثيح عربتم ريغ هنأل عنتمي نأ ) :م هنيد ىضق نإ نهترملل

 . هتمذ غيرفت ءافيإلاب دصقي ثيح نويدملا ةلزنب ناك نإف « هكلم صيلخت دصقي

Cn n 

 (عفدلا ىلع نهترملا ربجأف ىدأ اب نهارلا ىلع عجري ) :م عربتم ريغ نوكيو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 ید اب عجری هانعم دیق نم انه اه دبالو هقالطإ ىلع یرجم ریغ اذه : «ةياهنلا» بحاص لاق :ش

 نيفلأب ريعملا هكتفأف نيفلأب هنهرو فلأ نهرلا ةميق اًنايب هنم رثكأ هنأل « نيدلا ردقب هادأ ام ناك اذإ

 نمضي مل كله ول هنأل « فلألا نم رثكأب عجري الو « فلأ وهو نيدلا ردقب نهارلا ىلع عجري

 . ةدايزلاب اعربتم ناكو هكتفأ اذإ كلذكف « كلذ نم رثكأ ريعملل نهارلا

 غيرفت يف الو هكلم صيلخت يف ىعسي ال وه ذإ عربتم هنأل ؛ نيدلا'ىضق اذإ يبنجألا فالخب ) :م

۳۲ 



 امدعب وأ هنهري نأ لبق نهارلا دنع ةيراعلا بوشلا كله ولو . هلبقي ال نأ بلاطلل ناكف « هتمذ

 كلذ يف افلتخا ولو « انيب ام ىلع بجىملا وهو « اذهب ًايضاق ريصي ال هنأل ؛ هيلع نامض الف هكتفأ
 ام رادقم يف افلتخا ول امك « نيتلاحلا نيتاه يف كالهلا هاوعدب ءافيإلا ركني هنأل ؛ نهارلل لوقلاف

 ولو ‹ هفصو راكنإ يف اذكف « هلصأ راكنإ يف هلوق لوقلا نأل ؛ ريعملل لوقلاف هب نهرلاب هرمأ
 ضارقإلا لبق نهترملا دي يف كلهف اذك هضرقيل هب هنهري نأ وهو « دوعوم نيدب ريعتسملا هنهر

 ءاوس ةميقلاو ىمسملاو

 دنع ةيراعلا بوثلا كله ولو هلبقي ال نأ بلاطلل ناكف ) :م نيدلا ىضق اذإ يبنجألا فالخب :ش ( هتمذ

 ريصي ال هنأل ؛ هيلع نامض الف ) :م كاكفلا دعب كله ول يأ :ش ( هكتفأ امدعب وأ هنهري نآ لبق نهارلا
 دجوي الف ةضحم ةيراع نهارلاو الإ دجوي مل كالهلا نأل « نهرلا اذهب يأ :ش ( اذهب هنيد اًيضاق
 وأ نيدلا ءاضق وه بجوملا يأ :ش ( بجىملا وهو ) :م نامضلا بجي الف « نيدلا ءاضق ىنعم هيف

 . هنيد اًيضاق راص هنأل :هلوق وهو :ش ( هانيب ام ىلع ) :م نهترملا دنع كالهلا

 يف كله : ريعملا لاقف « كلذ يف ريعتسملاو ريعملا فلتخا ول يأ :ش ( كلذ يف افلتخا ولو ) :م

 ( نهارلل لوقلاف ) :م هكتفأ امدعب وأ هنهرأ نأ لبق كله ؛نهارلا وه : ريعتسملا لاقو « نهترملا دي

 نهرلا لبق امهب دارأ :ش ( نيتلاحلا نيتاه يف كالهلا هاوعدب ءافيإلا ركني هنأل ) :م ريعتسملا وهو :ش

 ريعتسملاو ريعملا فلتخا ولو يأ :ش ( هب نهرلاب هرمأ ام رادقم يف افلتخا ول امك ) :م كاكفلا دعب امو

 لاقو « ةسمخب هنهرت نأ كترمأ بوثلا بر لاق نأب بوثلاب نهرلاب ريعملا ريعتسملا رمأ ام در يف
 هرمأ ام رادقم يف افلتخا ول امك اذه عقو : خسنلا ضعب يفو :ش ( ريعملل لوقلاف ) :م ةرشعب ريعملا

 . حيحصب سيل اذهو « هب نهرلاب

 لوق لوقلا لوألا يف نأل « فلتخم ضرغلا نأل « افلتخا ولو امك وهو « ركذام حيحصلاو
 نأل) :م هب هبشتلا حصي فيكف « ريعتسملا ال ريعملا لوق لوقلا : يناثلا يفو « ريعتسملا وهو نهارلا
 :م ةيراعلا دقع ليوأتب ةيراعلا يف يأ :ش ( هلصأ راكنإ يف ) :م ريعملا لوق يآ :ش ( هلوق لوقلا

 ةدايزلا نم ةيراعلا دقع فصو يأ :ش ( هفصو راكنإ يف ) :م هلوق لوقلااذكف يأ :ش (اذكف)

 . ناصقتلاو

 مكاحلا لاق ام هتروص :ش ( اذك هضرقيل هب هنهري نأ وهو دوعوم نيدب ريعتسملا هنهر ولو ) :م

 ىتح اهضبقي ملف مهرد فلأب هنهريل مهرد فلأ يواسي دبع راعتسا : «يفاكلا »يف ديهشلا
 دنع نهرلا ةيلامل اًيفوتسم راص هنأل « نهارلل مهرد فلأ نهترملا ىلعف نهترملا دي يف دبعلا راص

 اذه هايإ ًضرقم راص هنأل ءريعملا وهو هبحاصل مهرد فلأ نهارلا ىلعو « نهارلا لبق نم كالهلا
 ىأ :ش ( ءاوس ةميقلاو ىمسملاو ضارقإلا لبق نهترملا دي يف ) :م نهارلا يأ :ش ( كلهف ) :م « ردقلا

۳ 



 ةمالس نأل ؛ هلثمب نهارلا ىلع ريعملا عجريو دوجوملاك هنأ انيب ال ىمسملا دوعوملا ردق نمضي

 ريعملا هقتعأف دبع ةيراعلا تناك ولو . هنع هتمذ ةءاربب هتمالسك نهترملا نم هئافيتساب نهرلا ةيلام

 ‹ هفوتسي مل هنأل ؛ نهارلا ىلع نيدلاب عجر ءاش نإ رايخلاب نهترملا مث . ةبقرلا كلم مايقل ؛ زاج

 ًانهر نوكتو « قاتعإلاب هفلتأ دقو هاضرب هتبقرب قلعت دق قحلا نأل ؛ هتميق ريعملا نمض ءاش نإو
 وأ ًادبع راعتسا ولو . نيعلا دادرتساك ةميقلا دادرتسا نأل ريعملا ىلإ اهدريف هنيد ضبقي نأ ىلإ هدنع

 ىضق مث امهتميق لثم لاعب امهنهر مث امهنهري نأ لبق ةبادلا بكر وأ دبعلا مدختساف هنهريل ةباد

 ؛ نهارلا ىلع نامض الف نهترملا دنع اكله ىتح امهضبقي ملف لالا

 دوعوملا ردق ) :م نهارلا نهترملا ىأ :ش ( نمضي ) :م ءاوس هتميقو نهرلا وهو ىمسملا نأ لاحلاو

 زوجيام باب يف ركذام ىلإ هب راشأ :ش ( دوجوملاك ) :م دوعوملا يأ :ش ( هنأ انيب ال ىمسلملا

 . دوجوملاك لعج دوعوملا نأل :هلوقب لطاب كردلاب نهرلاو : هلوق دنع هناهترا

 نم نهارلا هذخأ يذلا ىمسملا دوعوملا ردق لثمب يأ :ش ( هلثمب نهارلا ىلع ريعملا عجريو ) :م

 :ش ( هتمالسك نهترملا نم ) :م نهارلا ءافيتساب يأ :ش ( هئافيتساب نهرلا ةيلام ةمالس نأل ) :م نهترملا

 ًأربت نأب نهارلل نهرلا ملس ول ينعي « نيدلا نع يأ :ش ( هنع هتمذ ةءاربب ) :م نهارلا ةمالسك يأ

 نهرلا ريعم عجري ناك نهترملا دنع نهرلا كلهف نيدلاب ةلوغشم هتمذ تناك نأب نيدلا نم هتمذ

 نم نهرلا ةيلام نهارلا ءافيتساب نهارلل نهرلا ملسي نأب هيلع عجري اذكف « ريعتسملا نهارلا ىلع
 . نهترملا

 عجر ءاش نإ رايخلاب نهترملا مث « ةبقرلا كلم مايقل ؛ زاج ريعمل ا هقتعأف دبع ةيراعلا تناك ولو ) :م
 ةميق يأ :ش ( هتميق ريعملا نمض ءاش نإو ) :م هيلع نيدلا نأل :ش ( هفوتسي مل هنأل نهارلا ىلع نيدلاب

 :م نهترملا قح قتعملا فلتأ دقو يأ :ش ( هفلتأ دقو هاضرب هتبقرب قلعت دق قحلا نأل ) :م دبعلا

 هنيد ضبقي نأ ىلإ ) :م نهترملا دنع يأ :ش ( هدنع اهر ) :م دبعلا ةميق يأ :ش ( نوكتو قاتعإلاب)

 دادرتسا نأل ؛ ريعملا ىلإ ) :م هدنع ةنوهرملا ةميقلا دريف هنيد نهترملا ضبقي نأ ىلإ يأ :ش ( اهدريف

 دادرتساك ةميقلا دادرتساو « ريعملا نم نهرلا ةميق درتسا نهترملا نأل :ش ( نيعلا دادرتساك ةميقلا

 . نيعلا

 لثمب امهنهر مث امهنهري نأ لبق ةبادلا بكر وآ دبعلا مدختساف هنهريل ةباد وأ دبع راعتسا ولو ) :م

 دبعلا نم دحاو يأ :ش ( اکله ىتح ) :م ةبادلاو دبعلا ىأ :ش ( امهضبقي ملف لالا ىضق مث امهتميق

 ‹ نهارلا ىلع نامض ال «طوسبملا» يفو < :ش ( نهارلا ىلع نامض الف نهترملا دنع ) :م ةبادلاو

 . صفح يبأ ةياور وهو « دبعلا ىلوم ىلع هدري فلألل نماض نهترملاو

 دبعلا بحاص ريعملل فلألل نماض نهارلا نأ حيحصلا نكلو « ًاطخ اذه : ىسيع لاقو
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 كتفأ اذإ اذكو . قافولا ىلإ داع مث فلاخ ًانيمأ ناك هنإف « امهنهر نيح نامضلا نم ئرب دق هنأل

 ؛نمضي ال هعنص ريغ نم كلذ دعب بطع مث بطعي ملف دبعلا مدختسا وأ ةبادلا بكر مث نهرلا
 ىلإ داع دقو « كاكفلاب ةراعتسالا مكح ءاهتنال ريعتسملا ةلزنم ال عدوملا ةلزنمب كاكفلا دعب هنأل

 دي لوصولا نم دب الف هسفن دي هدي نأل ؛ ريعتسملا فالخب اذهو . نامضلا نع آربيف قافولا

 ققحتو كالهلا دنع هيلع عوجرلا وهو رمآلا دوصقم لصحيف نهرلا يف ريعتسملا امآ . كلاما
 هلثم قلعتو مرتحم مزال قح تيوفت هنأل ؛ ةنومضم نهرلا ىلع نهارلا ةيانجو : لاق . ءافيتسالا

 عني توملا ضرم ضيرملا لامب ةثرولا قح قلعتك نامضلا قح يف يبنجألاك كلاملا لعجي لامل اب

 هتميق اونمض ةثرولا هفلتأ اذإ هتمدخب ىصوملا دبعلاو ثلثلا ءارو اميف هعربت ذافن

 ام در نهترملا ىلعو « ءافيتسالا مت نهترملا دي يف كله ال نأل ‹ نهارلل فلألل نماض نهترملاو

 . هلثم مرغيف ريغلا كلمب هنيد اًيضاق راص نهارلاو « هيلع دريف نهارلا نم هافوتسا امنإو « ىفوتسا

 مادختسالاب يأ :ش ( فلاضخ اتیمأ ناک هنإف ءامهنهر نيح نامضلا نم ئرب دق هنأل ) :م

 بكر مث نهرلا كتفأ اذإ اذكو ) :م نامضلا نم ئرب نهرلاب :ش ( قافولا ىلإ داع مث ) :م بوكرلاو

 ريغ نم كلذ دعب بطع مث ) :م مادختسالا وأ بوكرلاب ينعي :ش ( بطعي ملف دبعلا مدختسا وأ ةبادلا

 دقو ‹ كاكفلاب ةراعتسالا مكح ءاهتنال ريعتسملا ةلزنمب ال عدوملا ةلزنب كاكفلا دعب هنأل ؛ نمضي ال هعنص

 . ( نامضلا نع اربيف قافولا ىلإ داع

 ىلإ داع مث فلاخ اذإ نامضلا نع اربي ال ثيح نهارلا ريغ :ش ( ريعتسملا فالخب اذهر ) :م

 لوصولا نم دب الف هسفن دي ) :م ريعتسملا دي يأ :ش ( هدي نأل ) :م اهكلام ىلإ نيعلا دري ملام قافولا

 ققحتو كالهلا دنع هيلع عوجرلا وهو رمآلا دوصقم لصحيف نهرلا يف ريعتسملاامآ . كلاملا دي ىلإ

 ةمئآلا سمش راتخم وه فنصملا هراتخا يذلا اذهو « ءافيتسالا ققحت دنعو يأ :ش ( ءافيتسالا

 ىلإ دوعلاب نامضلا نع اربي ريعتسملا نأ وهو هداز رهاوخ مالسإلا خيش رايتخا امأو « يسخرسلا

 . نهرلا ريعتسم ةلأسمب ًالالدتساو قافولا

 ( مزال قح تيوفت هنأل ؛ ةنومضم نهرلا ىلع نهارلا ةيانجو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نيعلا نوكي نأ مرتحملاب ينعي :ش ( مرتحم ) :م هدارفناب هطاقسإ ىلع ردقی ال ام مزاللاب ينعي :ش

 لام لاب ) :م مزاللا قحلا لشم قلعت يأ :ش ( هلثم قلعتو ) :م اًفالخ هيف ملعن الو « هلاطبإ نع اعونم
 :م :هلوقب كلذ حضوأو :ش ( نامضلا قح يف يبنجألاك ) :م لالا كلام يأ :ش ( كلاملا لعجي

 ءارواميف ):م ضيرم لا عربت يأ :ش ( هعربت ذافن عني توملا ضرم ضيرملا لامب ةثرولا قح قلعتك)

 هتميق اونمض ةثرولا هفلتأ اذإ هتمدخب ىصوملا دبعلاو ) :م ةثرولا قح ثلثلا ءارو ام نأل :ش ( كلثلا
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 نأ : هانعمو ‹اهردقب هنيد نم طقست هيلع نهترملا ةيانجو : لاق . هماقم موقي دبع اهب يرتشيل

 هنمضيف نهترملا هيلع ىدعت دقو كلاملا كلم نيعلا نأل اذهو « نيدلا ةفص ىلع نامضلا نوكي

 - ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ رده امهل ام ىلعو نهترملاو نهارلا ىلع نهرلا ةيانجو لاق . هكلامل

 امأ ‹ لالا بجوي ام سفنلا ىلع ةيانحلاب دارملاو ‹ ةربتعم نهترملا ىلع هتيانج : الاقو-هللا همحر

 ةيانج فالخب « هيلع نفكلا ناك تام ول هنأ ىرت الأ « كلاما ىلع كولمملا ةيانج اهنألف ةيقافولا

 نوكي ىتح ًادنتسم بصاغلل تبثي نامضلا ءادأ دنع كلملا نأل ؛ هنم بوصغملا ىلع بوصغلا

 . تربتعاف كلاملا ريغ ىلع ةيانج تناكف « هيلع نفكلا
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 . هب مزاللا قحلا قلعتل :ش ( هماقم موقي دبع اهب يرتشيل

 هنيد نم طقست ) :م نهارلا ىلعو يأ :نش ( هيلع نهترملا ةيانجو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ىلع نامضلا نوكي نأ ) :م يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش ( هانعمو ) :م ةيانجلا ردقب يأ :ش ( اهردقب

 فالخب ناك ولو . اهردقب نيدلا نم طقسيو ةءادرو ةدوج هسنج نم ينعي :ش ( نيدلا ةفص

 . ةعيرشلا جات هلاق ‹ لصألا عم اتهر نوكي سنجلا

 وهو :ش ( كلاملا كلم نيعلا نأل ) :م اهردقب نهترملا نيد نم طوقسلا يأ :ش ( اذهو ) :م

 . ريغلا كلم فالتإ هنيد نأل :ش ( هكلامل هنمضيف نهترملا هيلع ىدعت دقو ) :م نهارلا

 :ش ( رده امهل ام ىلعو نهترملاو نهارلا ىلع نهرلا ةيانجو ) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 :ش (الاقو ء -هللا همحر -ةفينح يبأ دنع ) :م رده اهنوك يأ :ش ( اذهو ) :م هب ربتعي ال طقاس يأ

 ء ةربتعم نهترملا ىلع ) :م نهرلا ةيانج يأ :ش ( هتيانج ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وب

 امأ « اهنود اميف وأ سفنلا ىف أطحخ ناك اذإ ام ىهو :ش ( لاملا بجوي ام سفنلا ىلع ةيانحلاب دارملاو

 ٠٠ .اًنالخ هيف ملعن الو « عامجإلاب ربتعيف صاصقلا بجوي ام
 كولمملا ةيانج اهنألف ) :م نهارلا ىلع ةيانحلا يهو ةيقافولا ةلأسملا يهو :ش ( ةيقافولا امأ ) :م

 ‹ هالوم ىلع يأ :ش ( هيلع نفكلا ناكل ):م نهرلا دبعلا يأ :ش ( تام ول هنأ ىرت الأ « كلاما ىلع

 هيلع ینج اذِإف « هلام نم هالوم ىلع بجو هریغ یلع ینج ول هنأل « رده وهف كلذك ناک ام لکو

 . لطاب كلذو هيلع هل اًبجاو ناکل ءيش هيلع بجو ولف

 اذإ بوصغملاب دري ضقن نع باوج اذه :ش ( هنم بوصغملا ىلع بوصغملا يانج فالخب ) :م
 :م :هلوقب هلاق ام: هب باوحجلا ريرقتو . نامضلا بجوت اهنإف « هنم بوصخملا هكلام ىلع ىنج

 :هلوقب كلذ حضوأو « بصغلا تقو نم :ش ( ادنتسم بصاغلل تبثي نامضلا ءادأ دنع كلملا نأل)

 :ش ( تربتعاف كلاملا ريغ ىلع ةيانج تناكف) :م بصاغلا ىلع يأ :ش ( هيلع نفكلا نوكي ىتح ) :م
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 هيلإ دبعلا عفد وهو . ةدئاف رابتعالا يفو « هكلام ريغ ىلع تلصح ةيانجلا نأ : ةيفالخلا يف امهلو

 لاق نإو . نهترملا ىلإ ةيانجلاب هاعفدو نهرلا الطبأ نهترملاو نهارلا ءاش نإ مث ربتسعتسف ةيانجلاب

 ناك نهترملل اهانربتعا ول ةيانحلا هذه نأ ولو . هلاح ىلع نهر وهف ةيانحلا بلطأ ال : نهترما

 بوجو عم هل نامضلا بوجو ديفي الف ‹ هنامض يف تلصح اهنأل ؛ ةيانجلا نم ريهطتلا هيلع
 ال هنأل ٠ ءاوس نيدلاو هتميق تناك اذإ قافتالاب ربتعت ال نهترملا لام ىلع هتيانجو هيلع صيلختلا

 . ةدئافلا وهو دبعلا كلمتي ال هنأل « اهرابتعا يف ةدئاف

 . هتيانج يآ

 يف يأ :ش ( ةيفالخلا يف ) :م :- هللاامهمحر - دمحمو فسوي يبل يأ :ش ( امهلو ) :م

 هنم بوصخغملا كلم لاحلا يف دبعلا نأل :ش ( هكلام ريغ ىلع تلصح ةيانجلا نأ ) :م ةيفالخلا ةلأسملا

 هنیدب هسبتحت هتیلام نإ لاقي امع باوج :ش ( ةدئاف رابتعالا يفو ) :م ربتعيف كلاملا ريغ ىنج دقو

 هيلإ دبعلا عفد وهو ) :م ةدئاف رابتعالا يف نأ باوجلا ريرقتو « نامضلا باجيإ يف ةدئاف الف

 هلعجو اًتهر هاقبأ نإف « نيدلا يف هقح طقسي ناك نإو :ش ( ربتعتف ) :م نهترملا يأ :ش (ةيانجلاب

 « ةيانجلا رابتعاب هل لصحيف نيعلا كلم يف ضرغ هل نوكي ابرو « نيعلا كلم هل تبثي مل نيدلاب

 . ناك امك اّنهر هقبتسيو ةيانجلا بلط كرتت كلذ يف ضرغ هل نكي مل نإو

 :م امهلوق ىلع عيرفتلااذهو « عفدلاب :ش ( نهرلاالطبأ نهترملاو نهارلا ءاش نإ مث ) :م

 ناک نإو هنإف < ةلكاشملا هصلخمو هسفن ىلإ دبعلا عفدي ال نهترملا نأل ٠ حماست هيف :ش ( هاعفدو)

 . نهترملا ىلإ ةيانجلاب ) :م هانبو اًعفاد هامس هليلعتل وأ « هنمض يف هعوقول عفادلا ظفلب هركذ ًالباق
 .( هلاح ىلع نهر وهف ةيانحلا بلطأ ال : نهترملا لاق نإو

 ناك نهترملل اهانربتعا ول ةيانجلا هذه نأ ):م :- هللا همحر - ةفينح يبأل يأ :ش ( ولو ) :م

 :م ءادفلا وأ عفدلاب اًصضيأ بطاخم وه ينعي :ش ( ةيانجلا نم ريهطتلا ) :م نهترملا ىلع يأ :ش ( هيلع

 صيلختلا بوجو عم هل نامضلا بوجو ديفي الف « هنامض يف تلصح ) :م ةيانجلا نأل يأ :ش ( اهنأل)

 . هيف ةدئاف الو :ش ( هيلع

 هتميق تناك اذإ قافتالاب ربتعت ال نهترملا لام ىلع ) :م نهرلا ةيانجو يأ :ش ( هتيانجو ) :م

 رابتعا يف نهترملل ةعفنم ال يأ :ش ( دبعلا كلمتي ال هنأل ؛ اهرابتعا يف ةدئاف ال هنأل ؛ ءاوس نيدلاو

 كلذو « هيف عابيدبعلا ةيلام نيدلاب قحتسي نكلو « كلملا اهب قحتسي ال هنإف « ةيانجلا كلت
 . ةدئاةلا وه دبعلا كلمت يأ :ش ( ةدئافلا وهو ) :م هنيدب هل قحتسي
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 ؛ ةنامألا ردقب ربتعي هنأ -هللا همحر - ةفينح ىبأ نعف « نيدلا نم رثكأ ةميقلا تناك نإو

 ؛ربتعت ال اهنأ : هنعو . عدوتسملا ىلع ةعيدولا دبعلا ةيانج هبشأف هنامض يف سيل لضفلا نأل

 نبا ىلع نهرلا ةيانج فالخب اذهو ‹ نومضملاك راصف « تباث هيف سبحلا وهو نهرلا مكح نأل
 نمو : لاق . يبنجألا ىلع ةيانجلاك راصف < ةنيابتم ةقيقح كالمألا نأل ؛ نهترملا نبا وأ نهارلا

 هلتق مث ةئام ىلإ هتميق تعجرف رعسلا يف صقنف لجأ ىلإ فلأب افلأ يواسي ًادبع نهر
 عجري الو « هقح نع ًءاضق ةئاملا ضبقي نهترملا نإف لجألا لح مث هئام هتميق مرغو لجر

 اندنع نيدلا طوقس بجوي ال رعسلا ثيح نم ناصقنلا نأ : هلصأو . ءيشب نهارلا ىلع

 ء-هللا همحر - رفزل ًافالخ

 يبأ نعف ) :م املأ نيدلاو نيفلأ ةميقلا تناك نأب :ش ( نيدلا نم رشكأ ةميقلا تناك نإو ) :م

 نال ) :م ةنامألا رادقم يف تبثي ةيانجلا مكح نإ يأ :ش ( ةنامألا ردقب ربتعي هنأ -هللا همحر -ةفينح

 . ةربتعم عدوملا ىلع هتيانج نإف :ش ( عدوتسملا ىلع ةعيدولا دبعلا ةيانج هبشأف هنامض يف سيل لضفلا

 نا يآ :ش ( ربتعت ال اهنأ ):م : فسوي وبأ هنع هاور ةفينح يبأ نع و يأ :ش ( هنعو ) :م

 رادقم نأل :ش ( نومضملاك راصف « تباث هيف سبحلا وهو نهرلا مكح نأل ) :م ربتعي ال ةيانحجلا مكح

 ىلع ةيانحلا نوك نم انركذ ام يأ :ش (اذهو ) :م نومضملا رادقمل راصف « هدي يف نهر ةنامألا

 . رده نهترملاو نهارلا

 نأل) :م قافتالاب ةربتعم اهنإف :ش ( نهترملا نبا وأ نهارلا نبا ىلع نهرلا ةيانج فالخب ) :م

 ىلع ةيانجلاك ) :م ةيانحلا مكح يأ :ش ( راصف ) :م نبالاو بألا نيب يأ :ش ( ةنيابتم ةقيقح كالمألا

 نهارلا نبا ىلع هتيانج ربتعي ال هنآ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو :ش ( يبنجألا

 . نهترملا نبا ىلع الو

 ىلإ فلاب املأ يواسي دبع نهر نمو ) :م : ريغصلا عماجلا »يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 لح مث ةئام هتميق مرغو لجر هلق مث ةئام ىلإ هتميق تعجرف رعسلا يف ) :م دبعلا يأ :ش ( صقنف لجأ
 . ةئام عست نم يأ :ش ( ءيشب نهارلا ىلع عجري الو « هقح نع ًءاضق ةئاملا ضبقي نهترملا نإف لجألا

 :م نهرلا ناصقن نآ يأ :ش ( ناصقنلا نأ ) :م : ةلأسملا هذه مكح لصأ يأ :ش ( هلصأو ) :م

 :ش ( اندنع ) :م نيدلا نم ءيش هب بهذي ال ينعي :ش ( نيدلا طوقس بجوي ال رعسلا ثيح نم )

 - رفزل اًفالخ ) :م :هلوقب هيلإ راشأ « رفز فالح هيفو روكذملا وه : لوألا : لوصف ثالث انهو

 ( هللا همحر

 . هعيبي نأ نهارلا هرمأ نإو : هلوق وه : يناثلا لصفلا
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 روتف نع ةرابع رعسلا ناصقن نأ : انلو . نيعلا صاقتنا هبشأف تصقتنا دق ةيلاملا نإ : لوقي وه

 بجي ال ىتح بصغلا يف الو « رايخلا هب تبثي ال ىتح « عيبلا يف ربتعي ال كلذو سانلا تابغر
 ‹ ءافيتسالا دي ديلا ذإ « هيف ءافيتسالا ررقتي هنم ءزج تاوقب نأل ؛ نيعلا ناصقن فالخب « نامضلا

 هتميق مرغ رح هلتق اذإف « نيدلا لكب ًانوهرم يقب رعسلا ناصقنب نيدلا نم ءيش طقسي مل اذإو
 ؛ نهترملا هذخأو تئافلا ردقب رباجلا نأل ؛ فالتإلا نامض يف فالتإلا موي هتميق ربتعت هنأل ؛ ةئام

 ؛رحلا ةيد ىلع دادزي ال ىتح ءانلصأ ىلع مدلاب ًالباقم ناك نإو . قحتسملا قح يف ةيلاملا لدب هنأل
 عجري ال مث « هماقم ماق اميف اذكف « ةيلاملاب قلعتم نهترملا قحو ةيلاملا ببسب هقحتسا ىلوملا نأل

 ‹ ررقتي كالهلابو ءادتبالا نم ءافيتسالا دي نهرلا دي نأل ؛ ءيشب نهارلا ىلع

 نإ يتأي ام ىلع فالح هيفو « ةئام هتميق دبع هلتق اذإام وهو :هلوق وه : ثلاثلا لصفلاو
 تصقتنا دق ةبلالا نإ لوقي ) :م - هللا همحر - رفز يأ :ش ( وه ) :م رفزل اًفالخ ىلاعت هللا ءاش
 . اًقافتا نيدلا نم هطسق بهذ ءيش هنيع نم صقتنا اذإف :ش ( نيعلا صاقتنا هبشأف

 هب تبثي ال ىتح عيبلا يف ربتعي ال كلذو « سانلا تابغر روتف نع ةرابع رعسلا ناصقن نآ : انلو ) :م

 كلذ نأل « نهرلاب هل قلعت ال رعسلا ناصقنو :ش ( نامضلا بجي ال ىتح بصغلا يف الو « رايخلا

 ملاذهلو « تابغرلا ةرثكب رعسلا ةدايز ثدحتو « تابغرلا ةلقب دابعلا بولق يف ثدحي ءيش
 .درلا رايخ هل نوكي ال ىتح « يرتشملا ضبق لبق ضقتنا اذإ عيبملا يف « رعسلا ناصقن ربتعي
 . رعسلا ناصقن نمضي ال كلاملا ىلإ بصاغلا هدر اذإ ىتح اًضيأ بصغلا يف ربتعي ال كلذكو

 مل اذإو ءءافيتسالا دي ديلا ذإ « هيف ءافيتسالا ررقتي هنم ءزج تاوفب نأل ؛ نيعلا ناصقن فالخب ) :م

 مرغ رح هلتق اذإف « نيدلا لكب اًنوهرم ) :م دبعلا يأ :ش ( يقب رعسلا ناصقنب نيدلا نم ءيش طقسي
 ؛ نهترملا هذخأو تئافلا ردقب رباجلا نأل ؛ فالنإلا نامض يف فالتإلا موي هتميق ربتعت هنأل ؛ ةئام هتميق

 . نهترملا يأ :ش ( قحتسملا قح يف ) :م نهرلا ةيلامب قتلعتم هقح نأل يأ :ش ( ةيلاملا لدب هنأل

 كلذ حضوأو « مدلاب ًالباقم لدبلا ناك نإو يأ :ش ( انلصأ ىلع مدلاب ًالباقم ناک ناو ) :م
 نأل) :م ةلباقملا يفتني ديز اذإ هنأل :ش ( رحلا ةيد ىلع ) :م لدبلا يأ :ش ( دادزي ال ىتح ) :م :هلوقب
 . قحتسملا قح يف ةيلاملا لدب هنأل : هلوق ليلد اذه :ش ( ةيلالا بسب هقحتسا ىلوملا

 ماقم موقياميف هقح قلعتي اذكف يأ :ش ( هماقم ماق اميف اذكف « ةيلاملاب قلعتم نهترملا قحو ) :م
 عجري ال مث) :م :هلوق ىنعم وهو « ةئامعستلا نم ءيشب نهارلا ىلع عجري ال ىتح « ةيلام لاب هقح

 :ش ( ءادتبالا نم ءافيتسالا دي نهرلا دي نأل ) :م ةيلاملا ىلع دئاز ءيشب يأ :ش ( ءيشب نهارلا ىلع
 « ءادتبالا نم ءافيتسالا نأ ررقتي نهرلا كالهبو يأ :ش ( ررقتي كالهلابو ) :م رمألا لوأ نم يأ
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 لعجي نآ نكي ال : لوقن وأ . ءادتبالا نم لكلل ايفوتسم ريصيف ًافلأ ءادتبالا يف تناك هتميقو

 اذإف ‹ نيعلا يف ةئامعست يقبو ةئاملا ايفوتسم ريصيف « ابرلا ىلإ يدؤي هنأل ؛ ةئامب فلألا ايفوتسم

 ًافوتسم ريصي هنأل « دحأ لتق ريغ نم تام اذإ ام فالخب « كالهلاب ةئامعست ًايفوتسم ريصي كله

 ضبقو ةئامم هعابف هعيبي نأ نهارلا هرمأ ناك نإو : لاق . ابرلا ىلإ يدؤي ال هنأل ؛ دبعلاب لكلا

 هعابو هدرتسا نهارلا نأك راص نهارلا نذإب هعاب امل هنأل ؛ ةئامعستب عجريف هقح نم ءاضق ةئاملا

 نإو : لاق .اذهاذكو « ىفوتسا ام ردقب الإ نيدلا ىقبيو نهرلا لطبي كلذك ناك ولو .هسفنب

 - فسوی يبآو ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ نيدلا عيمجب هكتفأ هناكم عفدف ةئام هتميق دبع هلتق

 نإو « نيدلا عيمجب هكتفأ ءاش نإ رايخلاب وه :-هللا همحر- دمحم لاقو .-هللا امهمحر

 نم لكلل ايفوتسم ) :م نهترملا يأ :ش ( ريصيف املأ ءادتبالا يف تناك هتميقو ) :م رمألا لوأ نم يأ

 . ةيلاملا ريغ اًئيش ذخأي الف نهرلا نم يأ :ش ( ءادتبالا

 فلألا ايفوتسم ) :م نهترملا يأ :ش ( لعجي نأ نكمي ال ) :م رخآ ليلد اذه :ش ( لوقن و ) :م

 لبق نهرلا نيع يف يأ :ش ( نيعلا يف ةئامعست يقبو ةئاملا اًبفوتسم ريصيف « ابرلا ىلإ يدؤي هنأل ؛ ةئامب

 ايفوتسم ) :م نهترملا يأ :ش ( ريصي ) :م ةئامعستلا وهو يقابلا يأ :ش ( كله اذإف ) :م كالهلا

 . نيدلا ةيقب طقسيو ايواسم ريصي كالهلاب نأل :ش ( كالهلاب ةئامعست
 نل ي :ش ( هنأل ؛ دحأ لتق ريغ نم) :م نوهرملادبعلا يأ :ش ( تام اذإ ام فالخب ) :م

 هنأل ) :م رعسلا يف صقانلا يأ :ش ( دبعلاب) :م نيدلا لك يأ :ش ( لكلا اًيفوتسم ريصي) :م نهترملا

 . نيدلاو دبعلا نم ابرلا ققحتي ال هنأل :ش (ابرلا ىلإ يدؤي ال

 :ش ( هعيبي نأ نهارلا هرمأ ناك نإو ) :م :اريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( هقح نم ءاضق ةئاملا ضبقو ةئامب هعابف ) :م روكذملا نهرلا دبعلا عيبب نهترملا نهارلا رمأ اذإ يأ

 . نيدلا يأ « هقح نم ءاضقلا لجأل يأ

 نأك راص نهارلا نذإب ) :م دبعلا عاب ال نهترملا نأل يأ :ش ( هعاب امل هنأل ؛ ةئامعستب عجريف ) :م

 ام ردقب الإ نيدلا ىقبيو نهرلا لطبي كلذك ناك ولو . هسفنب هعابو ) :م دبعلا يأ :ش ( هدرتسا نهارلا

 . اذه كلذك : خسنلا ضعب يفو :ش ( اذه اذکو ‹ یفوتسا

 دبعلا لتق نإف يأ :ش ( دبع هلتق نإو ):م :(ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ةئام ىلإ هتميق تعجرف هرعس صقن مث نهرلا ءادتبا يف فلأب اًَقلأ يواسي ناك يذلا نوهرملا

 ( نيدلا عيمجب ) :م نهارلا يأ :ش ( هكتفأ هناكم ) :م ديسلا :ش ( عفدف ةئام هتميق ) :م هلثم دبع هلتقف

 . - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م مكحلا اذه يأ :ش (اذهو ) :م رايخ ريغ نم :ش

 نإو ‹ نيدلا عيمجب هكتفأ ءاش نإ ) :م ريخم نهارلا يأ :ش ( رايخلاب وه : - هللا همحر - دمحم لاقو
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 دي نأ : هل « ةئامب ًانهر ريصي : -هللا همحر-رفز لاقو . هلامب نهترملا ىلإ عوفدملا دبعلا ملس

 .هردقب نيدلا يقبف رشعلا ردقب الدب فلخأ هنأ الإ « كالهلاب ررقت دقو ءافيتسا دي نهارلا
 ناک ولو . ًامدو امحل لوألا ماقم مئاق يناثلا دبعلا ن :-هللا همحر -رفز ىلع انباحصألو

 عوفدملا ماق اذإ كلذكف «انركذ امل اندنع نيدلا نم ءيش طقسي ال رعسلا صقتتناو اًمئاق لوألا

 نهارلا ريخيف نهترملا نامض يف ريغت نوهرملا نأ :رايخلا يف -هللا همحر -دمحلو . هناكم

 اذك « هنم بوصغملاو يرنشملا ريخي بصاغلا دي يف لتق اذإ بوصغملاو ضبقلا لبق لتق اذإ عيبملاك

 عم هانركذ امك ًامدو ًامحل لوألا ماقم يناثلا مايقل دبعلا سفن يف رهظي مل ريغتلا نأ : امهلو . اذه

 «-هللا همحر - رفز

 ةئامب هكتفيو :ش ( ةئامب اًتهر ريصي :-هللا همحر - رفز لاقو . هلامب نهترملا ىلإ عوفدملا دبعلا ملس ءاش

 ( كالهلاب ررقت دقو ءافيتسا دي نهارلا دي نأ ) :م رفزل يأ :ش ( هل ) :م نيدلا راشعأ ةعست طقسيو

 :م لوتقملا دبعلا نأ يأ :ش ( هنأ الإ ) :م لوتقملا دبعلا وهو نهرلا كالهب ءافيتسالا ررقت دق يأ :ش

 . نيدلا رشع ردقب يآ :ش ( هردقب نيدلا يقبف رشعلا ردقب الدب فلخأ )

 دبعلا ماقم يأ :ش ( لوألا ماقم مئاق يناثلا دبعلا نأ:-هللا همحر -رفز ىلع انباحصألو ) :م

 لتاقلا نألف : ىنعم امأو « رهاظف :ةروص امأ ‹« ىنعمو ةروص ينعي :ش ( اًمدو اًمحل ) :م لوألا

 امهئاوتسا ىلإ ىرت ال « ةيلاملا نود ةيمدآلا ثيح نم اًمارح هربتعا عرشلاو « ةيمدآلا يف لوتقملاك

 . ضي عفرلا يف اذكف ‹ صاصقلا قح يف

 ىلإ راشأ :ش ( انركذ امل اندنع نيدلا نم ءيش طقسب ال رعسلا صقتناو اًمئاق لوألا ناك ولو ) :م

 :ش ( عوفدملا ماق اذإ كلذكف ) :م «هرخآ ىلإ سانلا تابغر روتف نع ةرابع رعسلا ناصقن نأ هلوق

 . لوألا دبعلا ناكم يأ :ش ( هناكم ) :م عوفدملا دبعلا يأ

 يف هريغ هنأل :ش ( نهترملا نامض يف ريغت نوهرملا نأ : رايخلا يف -هللا همحر - دمحم و ) :م

 يف يأ :ش ( عيبملاك نهارلا ريخيف ) :م كلذك ناك اذإف « رايخلا بجوي نأ نم دب ال ريغتلاو ةقيقحلا

 يأ :ش ( بوصغللاو ):م . هناكم لتاقلا دبعلا هب عفدف :ش ( ضبقلا لبق لتق اذإ) :م عيبملا دبعلا

 هتميق دبع هلتقف فلأ هتميق دبع بصغ اذإ ينعي :ش ( بصاغلا دي يف لتق اذإ ) :م بوصخملا ناكو

 بصخلا ةلأسم يف :ش ( هنم بوصغملاو ) :م عيبلا ةلأسم يف :ش ( يرتشملا ريخي ) :م عفدف ةئام

 عوفدملا ذخأ ءاش نإو « عيبملا ريغتل عيبلا خسفي نأ نيبو عوفدملا ذخأي نأ نيب ريختي يرتشملاو

 . نهترملا نامض يف ريغت اذإ نهرلا ةلأسم يف نهارلا ريخي نأ يأ :ش ( اذه اذك ) :م «هناكم

 يف رهظي مل ريغتلا نأ ) :م : - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 لوألا ناك ولف :ش ( - هللا همحر - رفز عم هانركذ امك اًمدو اًمحل لوألا ماقم يناثلا مايقل دبعلا سفن
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 مكح نيدلاب نهرلا لعج نألو « هاضر ريغب هنم هكيلمت زوجي الف « اندنع ةنامأ نهرلا نيعو

 فالخبو ‹ عورشم وهو « خسفلا همكح هيف رايخلا نأل عيبلا فالخب « خوسنم هنو يلهاج

 ةئام يواسي راص ىت هرعس عجارت دبعلا ناك ولو ‹ عورشم نامضلا ءادأب هكلمت نأل « بصغلا
 ًأطخ ًاليتق نهرلا دبعلا لتق اذإو . فالخلا اذه ىلع وهف هب عفدف ةئام يواسي دبع هلتق مث

 لحملا رهط ىدف ولو :لاق . كيلمتلا كلم ال هنأل « عفدي نأ هل سيلو نهترملا ىلع ةيانجلا نامضف
 ءيشب نهارلا ىلع عجري الو « هلاح ىلع نيدلا يقبف

 لوأ يف رم امك :ش ( اندنع ةنامأ نهرلا نيعو ) :م انه كلذك رايخ هل نكي مل هرعس عجارتو اًمئاق

 . نهترملا اضر ريغب يأ :ش ( هاضر ريغب هنم هكيلمت زوجي الف ) :م «نهرلا باتك

 :م «نهرلا قلغي ال» هلوقب هيب يبنلا هاور :ش ( يلهاج مكح نيدلاب نهرلا لعج نألو ) :م

 باوج اذه :ش ( عيبلا فالخب ) :م هيلإ ريصملا زوجي الف « كلذ خسن عرشلا يأ :ش ( خوسنم هنأو)

 همكح هيف رايخلا نأل ) :م حصي ال رايخلا يف عيبلاب سايقلا نأ : هنايب  عيبلاب دمحم سايق نع

 . هيف نحن ام فالخب :ش ( عورشم نامضلا ءادأب هكلمت نأل ؛ بصغلا فالخبو ‹ عورشم وهو «خسفلا

 ىلع وهف هب عفدف ةئام يواسي دبع هلتق مث ةئام يواسي راص ىتح هرعس عجارت دبعلا ناك ولو ) :م

 ‹« كلاثلا لصفلا يف ةلأسملا عضو نأل « ةلاحم ال راركت اذه : يزارتألا لاقو :ش ( فالحل ا اذه

 وهف هنيعب كلذ دعب ةجاح الف « نيدلا عيمجب هكتفأ هناكم عفدف ةئام هتميق دبع هلتق نإف هلوق وهو

 . ةلاحم ال راركت اذه : حورشلا ضعب يف ليق : - هللا همحر - لمكألا لاقو . فالخلا ىلع

 : لاق مث « فالخلا ىلع وهف هلوق ىلإ انركذ امل هلوق ركذ مث « يزارتألا هب دار : تلق

 ضرعتي مل هنكل « رعسلا عجارت اذإ اميف ةثلاثلا ةروصلا لعج «ةياهنلا» بحاص لاق كلذكو

 زاج يذلا «ةيادهلا» بحاص لثمب نظ ءوس كلذ يفو « اًضيأ هيلع مزال وهو « راركتلا عوقول

 هذهو «انركذامك رعسلا عجارت ريغ يف : ةثلاثلا ةروصلا اغإو « قيقحتلا يف قبسلا تابصق

 . هب راركت الو عجارتلا ةروص يف ةلأسملا

 هنامض يف هلك دبعلا نأل :ش ( نهترملا ىلع ةيانحجلا نامضف ًاطخ ًاليتق نهرلا دبعلا لتق اذإو ) :م

 نم رثكأ تناك ول هتميق نأل ءاوس نيدلاو هتميق تناك اذإ اميف ةلأسملا نأل « هتبقرل قرغتسم هنيدو

 نأل يأ :ش ( هنأل ):م دبعلا عفد نهترملل سيلو يأ :ش ( عفدي نآ هل سيلو ) :م اهدعب نيدلا

 . اهكيلمت كلي ال وهو ةبقرلا كيلمت عفدلا نأل :ش ( كيلمتلا كلي ال ) :م نهرلا

 رهط يأ ‹ ةلمهملا ءاطلاب :ش ( لحملا رهط ) :م نهترملا ىدف ول يأ :ش ( ىدفولو : لاق ) :م

 نم ءيشب نهارلا ىلع عجري الو « هلاح ىلع ) :م نهرلا يف :ش ( نيدلا يقبف ) :م ةيانجلا نع دبعلا
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 نأ نهترملا ىبأ ولو :لاق . اهحالصإ هيلع ناكف « هنامض يف تلصح ةيانحلا نأل ؛ ءادفلا نم

 نهترملا ىبأ اغنإو ‹ هل مئاق ةبقرلا يف كلم ا نأل ؛ ةيدلاب هدفا وأ دبعلا عفدا نهارلل ليق يدفي

 رييختلا اهمكح نمو « ةيانجلا مكحب نهارلا بلاطي ءادفلا نع عنتما اذإف : لاق . هقح مايقل ءادفلا

 راصف ‹ نهترملا نامض يف ىنعملا قحتسا هنأل ؛ نيدلا طقس عفدلا راتخا نإف . ءادفلاو عفدلا نيب

 . ءادفلا وهو نهترملا ىلع ناك ضوعب هل لصاحلاك دبعلا نأل ىدف نإ كلذكو : لاق . كالهلاك

 يف ءادقلا وأ عفدلاب نهارلا بطاخي ثيح ألام كلهتسا وأ ًاناسنإ لتق اذإ نهرلا دلو فالخب

 ‹ نيدلا نم ءيش طقسي ملو نهرلا نم جرخ عفد نإف ‹ نهترملا ىلع نومضم ريغ هنأل « ءادتبالا

 دبعلا كلهتسا ولو : لاق . امهلاح ىلع همأ عم نهر وهف ىدف نإو « ءادتبالا يف كله ول امك

 يف امك هلاح ىلع هتيدف دبعلا مزل يذلا نيدلا نهترملا ىدأ اذإف « هتبقر قرغتسي الام نوهرملا

 ‹ هنع یدؤي نأ راتخی نأ الإ نیدلا يف هعب :نهارلل ليق ىبأ نإو « ءادفلا

 ليق « يدفي نأ نهترملا ىبأ ولو : لاق . اهحالصإ هيلع ناكف « هنامض ىف تلصح ةيانحلا نأل ؛ ءادفلا

 نهترملا ىبأ امإو ) :م نهارلل يأ :ش ( هل مئاق ةبقرلا يف كلما نأل ؛ ةيدلاب هدفا وأ دبعلا عفدا نهارلل

 نم يأ :ش ( اهمكح نمو ةيانجلا مكحب نهارلا بلاطي ءادفلا نع عنتما اذإف : لاق . هقح مايقل ءادفلا

 نأل يأ :ش ( هنأل ؛ نيدلا طقس عفدلا راتخا نإف : لاق . ءادفلاو عفدلا نيب رييختلا) :م ةيانجلا مكح

 كالهك يأ :ش ( كالهلاك راصف « نهترملا نامض يف ) :م ةيانحلا وهو :ش (ىنعملا قحتسا) :م دبعلا

 . نهترملا نامض يف نهرلا نع نهارلا كلم لاوز عماجلاو « دبعلا

 هل لصاحلاك دبعلا نأل ) :م ىدف نإ نيدلا طقسي كلذكو يأ :ش ( یدف نإ كلذكو : لاق ) :م

 بجو نهارلا هادأ دقو نيد نهترملا ىلع ناك اذإ ينعي :ش ( ءادفلا وهو نهترملا ىلع ناك ضوعب

 ملسيف اًصاصق ايقتلاف نيد نهارلا ىلع نهترمللو « ةيانجلا يلو ىلإ ىدأ ام لغم نهترملا ىلع
 . نهرلا ريعك هكلم صيلخت يف ىعسي هنأ ال « ءادفلا ءادأ يف اعربتم نوكي الو . نهارلل نهرلا

 يف ءادفلا وأ عفدلاب نهارلا بطاخي ثيح لام كلهتسا وأ اًناسنإ لتق اذإ نهرلا دلو فالخب ) :م

 ىلإ نهارلا يأ :ش ( عفد نإف ‹ نهترملا ىلع نومضم ريغ هنآل ) :م رمألا لوأ يف يأ :ش ( ءادتبالا

 لوأ يف يأ :ش ( ءادتبالا يف كله ول امك « نيدلا نم ءيش طقسب ملو نهرلا نم جرخ ) :م نهترملا

 يآ :ش ( ىدف نإو ) :م نيدلا نم ءيش طقسي ملو نهرلا نم جرخي ةيانجلا نودب كله رمألا

 . اهل اعبت :ش ( امهلاح ىلع همأ عم نهر ) :م نبالا يأ :ش ( وهف ) :م نهارلا

 دبعلا مزل يذلا نيدلا نهترملا ىدأ اذإف « هتبقر قرغتسي الام نوهرملا دبعلا كلهتسا ولو : لاق ) :م

 يأ :ش ( یب نإو ) :م هادف اذإ هلاح ىلع نیدلا يغبني امك يأ :ش ( ءادفلا يف امک هلاح یلع هتیدف

 :م نيدلا :ش ( هنع يدؤي نأ راتخي نأ الإ نيدلا يف ) :م دبعلا يأ :ش ( هعب نهارلل ليق ) :م نهترملا
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 بحاص ذخأي هيف دبعلا عيبو دؤي مل نإو : لاق . ءادفلا يف انركذ امك نهترملا نيد لطب ید نإف

 . ىلوملا قح ىلع همدقتل ةيانجلا يلو قحو نهترملا نيد ىلع مدقم دبعلا نيد نأل ؛ هنيد دبعلا نيد

 نإ كلذكو : هلوق وهو :ش ( ءادفلا يف انركذ امك ) :م نهارلا ىلع :ش ( نهترملا نيد لطب ىد نإف)

 . یدف

 ذخاأي ) :م نيدلا يف يأ :ش ( هيف دبعلا عيبو ) :م نهارلا يأ :ش ( دؤي مل نإو : لاق) :م

 يلو قح ىلعو :ش ( ةيانجلا يلو قحو نهترملا نيد ىلع مدقم دبعلا نيد نأل « هنيد دبعلا نيد بحاص
 « رورجم ةيانجلا قحو : هظفلو « ةيانجلا يلو ىلإ عفدي نيد هيلعو ىنج ول ىتح ءاًضيأ ةيانجلا
 . نهترملا نيد ىلع فطع هنأل

 . يكاكلا هلاق « تايدلا يف كولمملا ةيانج يف يتآي ام ىلع ءامرغلل عامي مث ةيانجلا يلو ىلإ عفدي
 . ةعيرشلا جاتو لمكألا هلاق اذكو

 نيدلل» ظفل ىلع افطع عفرلاب وأ بصنلاب «ةيانجلا يلو قحو» : هلوق : يزارتألا لاقو
 ىلع مدقم ًاضيأ ةيانجلا يلو قح كلذكو « نهترملا نيد ىلع مدقم دبعلا نيد نأ : هانعم « (هلحمو

 نأل « ىلوأ نهترملا قح ىلع مدقم هنألف يلولا قح ىلع مدقم امهنم دحاو لك نأل « نهترملا نيد
 . يوقأ كلاملا قح

 دبعلا نيد يأ « رجل اب «« ةيانجلا يلو قحو»: هلوق : هحرش يف مهضعب لاقو : لاق مث
 ىلإ عفدي نيد هيلعو ىنج ول يتح « ةيانجلا يلو قح ىلع ًاضيأ مدقيو « نهترملا نيد ىلع مدقم

 عفدي اهب دهشتسا يتلا ةلأسملا نأل ٠ فعضلا ةياغ يف اذه لوقلاف ءامرغلل عابي مث « ةيانجلا يلو

 مث ةيانجلا يلو قح مدق ةلأسملا يفو ةيانجلا يلو قح يلع مدقم دبعلا نيد : لاق هنأل « همالک

 حرش)» يف « مهضعبو لاقو» : هلوقب دارأ تلق . ةلاحم ال ةضقانم هنإف « ءامرغلا قح هيلع بتر

 يف هيلع هضارتعا امأو « لمأتلاب فرعي هجوم ريغ قحو بارعإ يف همالك ركذ امك ٠: يكاكلا

 . ءىجي هنأل هجو الف اهب دهشتسملا ةلأسملا

 نوكي ىلوملا قح ىلع دبعلا قح مدقتل يأ : يكاكلا لاقو « يزارتألا هرسف اذك « ىلوملا قح ىلع

 ةيلالا يف يلولا ماقم موقي نهترملا نأل « ةيانجلا يلوو نهترملا وهو هماقم موقي نم قح ىلع امدقم

 نيب قرفلاو «- هللا همحر- لمكألا هرسفاذكو « نيعلا كلم يف يلولا ماقم ةيانحلا يلوو

 . (ةيانحلا قحو» : هلوق مهريسفت بسحب نيريسفتلا .
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 نيد لطبو نهارلل لضفلاف رشكأ وأ نهترملا نيد لشم دبعلا ميرغ نيدو ءيش لضف نإف : لاق
 نيد ناك نإو : لاق . كالهلا هبشأف نهترملا نامض ىف وه ىنعمل تقحتسا ةبقرلا نأل نهترملا

 مث . ناك امك ًانهر ىقبي دبعلا نيد نم لضف امو دبعلا نيد ردقب نهترملا نيد نم طقس لقأ دبعلا

 . لحي یتح هکسمآ لحی مل ناک نِإو . هقح سنج نم هنأل هب هذخآ لح دق نهترملا نید ناک نإ

 ؛دبعلا قتعي ىتح دحأ ىلع يقب اب عجري ملو نمثلا ذخأ ميرغلا نيدب يفي ال دبعلا نمث ناك نإو

 اذإ مث : لاق . قتعلا دعب ام ىلإ رخأتيف تيفوتسا دقو « هتبقرب قلعتي كالهتسالا نيد يف قحلا نأل

 وهو نيفلأ دبعلا ةميق تناك نإو : لاق . هلعفب هيلع بجو هنأل ؛ دحأ ىلع عجري ال هدعب ىدأ

 ‹ ةنامأ فصنلاو ‹ نومضم هنم فصنلا نأل ؛ هايدفا: امهل لاقي « دبعلا ىنج دقو فلأب نهر

 ‹ نهارلا ىلع ةنامألا يفو . نهترملا ىلع نومضملا يف ءادغلاو

 واولا :ش ( دبعلا ميرغ نيدو ) :م عيب يذلا دبعلا نمث نم يأ :ش ( ءيش لضف نإف : لاق) :م

 وه ىنعمل تقحتسا ةبقرلا نأل ؛ نهترملا نيد لطبو نهارلل لضفلاف رثكأ وأ نهترملا نيد لثم) :م لاحلل هيف
 . هب نهترملا نيد لطبي ثيح دبعلا كاله يأ :ش ( كالهلا هبشأف نهترملا نامض يف

 نيد ردقب نهترملا نيد نم طقس ) :م نهترملا نيد نم :ش ( لقأ دبعلا نيد ناك نإو : لاق ) :م

 امك اتهر ىقبي دبعلا نيد نم لضف امو ):م نهترملا دي يف ناك ببسب قحتسا كلذ نأل :ش ( دبعلا

 . ال وأ اهر :ش ( ناک

 :ش ( هقح سنج نم هنأل ) :م هنيدب يأ :ش ( هب هذخأ لح دق نهترملا نيد ناک نإ مث ) :م

 ( هکسمأ لحي مل ) :م هنید يأ :ش ( ناک نإو : لاق ) :م هیفوتسیف مهردلاب مهردلا نسحل ینعمالف

 نمثلا ذخأ ميرغلا نيدب يفي ال دبعلا نمث ناك نإو ) :م هنيد :ش ( لحي ىتح ) :م يقابلا كسمأ يأ :ش

 نأل ) :م هيلع عجر قتعأ اذإف :ش ( دبعلا قتعي ىتح دحآ ىلع ) :م هنید نم :ش ( يقب اب عجري ملو

 :م هدي يف ناك ببسب تقحتسا دق ةبقرلا يأ :ش ( تيفوتسا دقو هتبقرب قلعتي كالهتسالا نيد يف قحا

 ىدآ اذإ مث يآ :ش ( هدعب ىدأ اذإ مث : لاق . قثعلا دعب ام يلإ ) :م يقابلا نيدلا يأ :ش ( رخاتيف )

 هيلع بجو هنأل) :م ىدأ اب :ش ( دحأ ىلع ) :م دبعلا يأ :ش ( عجري الو ) :مقتعلا دعب يقابلا دبعلا

 . هسفن لعفب هيلع بجو يقابلا نأل :ش ( هلعفب

 :ش ( دبعلا ىنج دقو فلأب نهر ) :م دبعلا يأ :ش ( وهو نيفلأ دبعلا ةميق ناك نإو : لاق ) :م

 ‹ نومضم هنم فصنلا نأل ؛ هايدفا ) :م نهترملاو نهارلل يأ :ش ( امهل لاقي ) :م سفنلا ىلع ةيانج

 ةيانجلا فصنلا نأل :ش ( نهارلا ىلع ةنامألا يفو . نهترملا ىلع نومضملا يف ءادفلاو « ةنامأ فصنلاو

 ليق كلذلف ‹ نهارلاب قلعتي نومضملا يف اهمكحو عدوملا مزليامك ةبقرلل كلام ا مزلي ةنامألا يف
 . اًيدف ايدفا : امهل
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 ءانيب ال نهترملا نم ةقىيقحلا يف زوجي ال عفدلاو نهترملا نيد لطبو هاعفد عفدلا ىلع اعمجأ نإف
 نهترملا امأ. ًانهترم وأ ناك انهار يدفأ انأ : لاق نمل لوقلاف احاشت نإف : لاق . هب اضرلا هنم اغنإو

 ‹ نهترملا قح لاطبإ نهارلا هراتخي يذلا عفدلا يفو « نهارلا قح لاطبإ ءادفلا يف سيل هنالف

 هنأل ‹ عفدلا راتخي كلاملا ناك نإو كلذ هل يدفأ انآ : نهترملا لاق اذإ نهرلا دلو ةيانج يف اذكو

 ‹ نهارلا ىلع ررض الو ‹ حیحص ضرغ ءادفلا يف هلو هنيدب سوبحم وهف ًانومضم نکي مل نإ
 : لاق . هراتخي فيكف « انيب امل عفدلا ةيالو نهترملل سيل هنألف نهارلا امأو . يدفي نأ هل ناكف

 ال نأ هنکمب هنأل ؛ نهارلا ىلع عجري ال ىتح « ةنامألا ةصح يف ًاعوطتم ءادفلا يف نهترملا نوكيو

 نهارلا بطاخيف هراتخي

):eكلمب ال كيلمت عفدل هنأل « زوجي «هاعفد» ظفلو :ش ( هاعفد عفدلا ىلع اعمجأ نإف  

 نهارلا ىلإ عفدف ءادفلا نم عنتما نيح عفدلاب يضر نهترملا نأ ىنعم انإو « كلذ نهترلا

 ««هحرش» يف يرودقلا ركذ اذك هلعفب مقي مل نإو « امهرايتخاب مت هنأل « امهيلإ عفدلا فاضأو

 كلي هنأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب ال نهترملا نم ةقيقحلا يف روجي ال عفدلاو نهترملا نيد لطبو ) :م
 عفدلاب اضرلا نهترملا نم يأ :ش ( هب اضرلا هنم اغنإو ) :م انركذ امل :خسنلا ضعب يفو . كيلمتلا

 انأ نهارلا لاقو « يدفأ انأ نهترملا لاقف نهترملاو نهارلا يأ :ش ( احاشت نلف : لاق ) :م

 نهارلا قح لاطبإ ءادفلا يف سيل هنألف نهترملا امأ . اًتهترم وأ ناك انهار يدفأ انآ لاق نمل لوقلاف) :م عفدأ

 مكحلااذكو يأ :ش ( نهرلا دلو ةيانج يف اذكو « نهترملا قح لاطبإ نهارلا هراتخي يذلا عفدلا يفو <

 ةملك :ش ( عفدلا راتخي كلاملا ناك نإو كلذ هل يدفأ انآ : نهترملا لاق اذإ ) :م نهرلا دلو ةيانج يف

 :ش ( هنيدب سوبحم وهف اًنومضم نکي مل نإ ) :مدلولا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م اهلبق ام ةلصاو «نإ»

 دلولا نوكي نأ وهو :ش ( حيحص ضرغ ءادفلا يف هلو ) :م نهترمللو يأ « نهترملا نيدب يأ

 . ءالعلا ىخيش هلاق اذکو « هلصأک ًاتهر

 . ءافيتسالا بناجل ةبقرلا سبح يأ « حيحص ضوع : ةعيرشلا جات لاقو

 امأو . يدفي نأ هل هناكف ) :م ءيشب هيلع عجري مل نهترملا نأل :ش ( نهارلا ىلع ررض الو ) :م

 نم اهكلي فيكف « هل تسيل ةبقرلا نأ هب ينعي :ش ( انيب امل عفدلا ةيالو نهترملل سيل هنألف نهارلا

 ىتح ةنامألا ةصح يف ًاعوطتم ءادفلا يف نهترملا نوكيو : لاق . هراتخي فيكف ) :م هلوق ینعم وهو هریغ

 ةصح يف ًاعوطتم ناك نهترملا وه ءادفلا راتخي يذلا ناك نإ ينعي :ش ( نهارلا ىلع عجري ال

 يأ :ش ( هنأل ) :م يبنجألاك ناكف « نهارلا لوصحل عانتمالا نم هنيكمت عم راتخا نأل ء ةنامألا

 مزتلا امدعب هنأل :ش ( نهارلا بطاخيف ) :م ءادفلا يأ :ش ( هراتخي ال نأ هنكمي ) :م نهترملا نأل
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 ال هنآ : -هللا همحر- ةفينح ىبأ نع يور ام ىلع اذهو «ًاعربتم ناك هذه ةلاحلاو همزتلا املف

 هادفو يدفي نأ نهترملا ىبأ ولو :لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ نيلوقلا نوبنسو ‹ روضحلا عم عجري

 عفد وأ ىدف مزال رمأ نيدلا طوقس نأل ؛ هنيد نم ءادفلا فصن نهترملا ىلع بجي هنإف « نهارلا

 لطب رثكأ وأ نيدلا لثم ءادفلا فصن ناك نإ رظني مث ًاعوطتم ءادفلا يف نهارلا لعجي ملف

 يف ءادفلا نأل ؛يقب امب ًانهر دبعلا ناكو « ءادفلا فصن ردقب نيدلا نم طقس لقأ ناك نإو ءنيدلا

 هنيدب ًاصاصق ريصيف «هيلع عوجرلا هل ناك عوطتمب سيل وهو نهارلا هادأ اذإف « هيلع ناك فصنلا

 وهف رضاح نهارلاو ىدف نهترملا ناك ولو :لاق . ىقب اب ًانهر دبعلا ىقبيف « هفغصن ىفوأ هنأك

 فسوي وبآ لاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق اذهو اعوطتم نکی مل ابئاغ ناک نِإو « عوطتم

 هريغ كلم ىدف هنأل ؛ نيهجولا يف عوطتسم نهترملا :-هللا مهمحر- رفزو نسحلاو دمحمو
 . يبنجألا هبشأف « هرمأريغب

 هذه ةلاحلاو همزتلا املف ) :م هب بطاخي ءادفلا ريختف ‹ عفدلا نم نهارلا نكمتي ال ءادفلا نهترملا

 . ًاعربتم نوكي ءادفلا هنيكمت عم نهترملا ءادفلا مزتلا املف يأ :ش ( اعربتم ناك

 نأ يأ :ش ( هنآ :-هللا همحر -ةفينح يبأ نع يور ام ىلع ) :م روكذملا يأ :ش ( اذهو ) :م

 نإ نيلوقلا نيبنسو ) :م ًابئاغ ناك وأ نهارلا روضح عم يأ :ش ( روضحلا عم عجريال ):م نهترملا
 «اذهدعبروكذملا هنأل « هيفلاخم لوقو ةفينح يبأ لوق امهو نالوقلاو :ش ( يلاعت هللا ءاش

 ‹رضاح :ش ( نهارلا هادفو يدفي نأ نهترملا ىبأ ولو :لاق ) :م هلوق دنع طوطخب اذه دعب يأ « مهفاف

 طوقس نأل ؛ هنيد نم ءادفلا فصن نهترملا بجي هنإف ) :م نهارلا هادفو يدفي يأ نهترملا ىبأ ول و

 لثم ءادفلا فصن ناك نإ رظني مث « اعوطتم ءادفلا يف نهارلا لعجي ملف عفد وأ يدف مزال رمأ نيدلا

 . نيريدقتلا ىلع وأ ءادغلا وأ عفدلا ةيانجلا بجوم نأ ينعي :ش ( نيدلا لطب رثكأ وأ نيدلا

 ءادغلا نأل « يقب اب انهر دبعلا ناكو « ءادفلا فصن ردقب نيدلا نم طقس لقأ ناك نإو ) :م

 هنأك هنيدب اصاصق ريصيف « هيلع عوجرلا هل ناك عوطتمب سيل وهو نهارلا ةادأ اذإف هيلع ناك فصنلا يف

 نإو ‹ عوطتم وهف رضاح نهارلاو ىدف نهترملا ناك ولو : لاق . يقب اب انهر دبعلا ىقبيف « هفصن ىفوأ

 - ةفينح يبأ لوق اذهو ءاعوطتم نكي مل ) :م «رارسألا » يف هركذ « ةعطقنم هتبيغ يأ :ش (ابئاغ ناك

 :ش ( نيهجولا يف عوطتم نهترملا :-هللا مهمحر- رفزو نسحلاو دمحمو فسوي وبآ لاقو . -هللا همحر

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « ةبيغلاو روضحلا يأ

 ٠ نإو ءًاعوطتم نوكي ال ًارضاح ناك اذإ نهارلا : وهو « اذه سكع ةفينح يبأ نع يورو
 . (يبنجألا هبشأف هرمأ ريغب هريغ كلم ىدف هنأل ) :م ًاعوظتم نوكي ًابئاغ ناك
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 امأف ‹ يبنجألاك عربت دقف نهترملا هادفأ اذإف « هتبطاخم هنكمأ ًارضاح نهارلا ناك اذإ هنآ : هلو

 الإ كلذ هنكمي الو « نومضملا حالصإ ىلإ جاتحي نهترملاو ٠ هتبطاخم رذعت ًابئاغ نهارلا ناك اذإ
 نأل ؛ نيدلا ىضقو نهرلا ةيصو عاب نهارلا تام اذإو : لاق . ًاعربتم نوكي الف ةنامألا حالصإب

 . ةيصولا اذكف ‹ نهترملا نذإب عيبلا ةيالو هل ناك هسفنب ايح ىصوملا ىلوت ولو .هماقم مئاق يصولا
 قوقحل ًارظان بصن يضاقلا نأل ؛ هعيبب هرمأو ًايصو هل يضاقلا بصن يصو هل نكي مل نإو :لاق
 هريغل هيلعام يدؤيل يصولا بصن يف رظنلاو «مهسفنأل رظنلا نع اوزجع اذإ نيملسملا

 ميرغ دنع ةكرتلا ضعب يصولا نهرف نيد تيملا ىلع ناك نإو : لاق . هريغ نم هلام يفوتسيو

 يمكحلا ءافيإلاب ءامرغلا ضعب رثآ هنأل ؛ هودري نأ نيرخآللو زجي مل هئامرغ نم

 هادفأ اذإف « هتبطاخم هنكمأ ًارضاح نهارلا ناك اذإ هنأ ) :م : ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 حالصإ ىلإ جاتحي نهترملاو ‹ ةتبطاخم رذعت اًباغ نهارلا ناك اذإ امأف « يبنجألاك عربت دقف نهترملا

 ءادفلا نأل :ش ( ةنامألا حالصإب الإ كلذ هنكمي الو ) :م ةيانجلا دنع نهرلا ريهظت وهو :ش ( نومضلملا

 . (ًاعربتم نوکی الف ) :م ًابئاغ هنوکل ئزجی ال نهترملل

 يصولا نأل ؛ نيدلا ىضقو نهرلا ةبصو عاب نهارلا تام اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءنهترملا نذإب عيبلا ةيالو هل ناك هسفنب ) :م ًايح هنوك لاح ىأ :ش ( ًایح يصوملا ىلوت ولو . هماقم مئاق

 . يصولل ءالو هنأل « زوجي ال هنذإ البو نهترملا نذإب عيبلا يأ :ش ( ةيصولا اذكف

 ؛هعيبب هرماو ًايصو هل يضاقلا بيصن يصو ) :م تيملا نهارلل يأ :ش ( هل نكي مل نإو : لاق ) :م

 يصولا بصن يف رظنلاو « مهسفنأل رظنلا نع اوزجع اذإ نيملسملا قوقحل ارظان بصن يضاقلا نأل

 ةكرتلا ضعب يصولا نهرف نيد تيملا ىلع ناك نإو : لاق . هريغ نم هلام يفوتسيو هريغل هيلع ام يدؤيل
 نأل يأ :ش ( هنأل ؛ هودري نأ ) :م ءامرغلا ةيقبلو يأ :ش ( نيرخآلل زجي مل هئامرغ نم ميرغ دنع

 نهرلا دقع بجوم نأ ينعي :ش ( يمكحلا ءافيإلاب ءامرغلا ضعب ) :م راتخا يأ :ش ( رثآ ) :م يلولا
 . نهترملل ءافيتسالا دي توبث

 . ةعيرشلا جات لاق اذك « كلذب ءامرغلا ضعب صخي نأ يصولل سيلو

 هجو ىلع هجو نم نيدلا ءافيإ ىنعم نهرلا يف نأل : «يفاكلا »يف ديهشلا مكاحلا لاقو

 ضعبلا نود ءامرخلا ضعب قح ءافيا نم لحب نوكي ال يصولاو « كالهلا دنع ةقيقحلا بلط
 ءافيإلا يف امك هودري نأ لبق مهنويد ىضق اذا الإ ء ةكرتلا يف ءاوسلا ىلع مهقح قلعتل

 . یقیقحلا
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 لوصوب عناملا لاوزل ؛ زاج هودري نأ لبق مهنيد ىضق نإف : لاق . يقيقحلا ءافيالاب راثيإلا هبشأف

 : لاق . يقيقحلا ءافيإلاب ًارابتعا نهرلا زاج رخآ ميرغ تيملل نكي مل ولو : لاق . مهيلإ مهقح

 ىلع تيم ا نيدب يصولا نهترا اذإو : لاق . هدعب اذكف نهرلا لبق هيف عابي هنأل ؛ هنيد يف عيبو
 تاليصفت يصولا نهر يفو : - هنع هللا يضر- لاق « هكلمي وهو ءافيتسا هنأل ؛ زاج لجر

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ایاصولا باتک يف اهركذن

 . زوجي الف :ش ( يقيقحلا ءافيإلاب راثيإلا هبشأف ) :م : هلوق فنصملا مالكل حرشلا اذهو

 زاج هودري نأ لبق ) :م ءامرغلا نيد يأ :ش ( مهنيد ) :م يصولا يأ :ش ( ىضق نإف : لاق) :م

 تيملل نكي مل ولو : لاق . مهيلإ مهقح لوصوي ) :م يمكحلا ءافيإلاب مهراثيا وهو :ش (عناملا لاوزل

 ؛ هنید يف عيبو : لاق . يقيقحلا ءافيإلاب ارابتعا نهرلا زاج ) :م نيروكذملا ءامرغلا ريغ :ش (رخآ میرغ

 . هل محازم ال هنأل :ش ( هدعب اذكف نهرلا لبق هيف عابي هنأل

 ناهترا نأل يأ :ش ( ءافيتسا هنأل ؛ زاج لجر يلع تيملل نيدب يصولا نهترا اذإو : لاق ) :م

 بصن هنأل « ءافيتسالا كلمب يصولا يأ :ش ( هكلمي وهو ) :م قوقحلا ءافيتسا باب نم يصولا

 . اهئافيإو قوقحلاو ءافيتسال

 يف اهركذن ‹ تاليصفت يصولا نهر يف ):م : فنصملا يأ :ش ( - هنع هللا يضر- لاق ) :م

 مل يصولا نهر نأل « ةجئار ريغ ةلاوح هذه : يزارتألا لاق :ش ( يلاعت هللا ءاش نإ اياصولا باتك

 اذإ ةثرولا نأ : هصخلمو « هيف مالكلا لوط مث « هتاليصفت نع ًالضف اياصولا باتك يف هركذي
 نیدب كلم ًاروضح رابکلا ناک نا ًارابکو اًراغص اوناک نِإو « زوجیال ًاروضح ًارابک مهلک اوناک

 ىلع وأ مهيلع هنادتسا نيدب ناك نإو حصي ال :امهدنعو « ةفينح يبأ لوق يف تيما ىاع

 نيدب ناك نإو . ًابيغ وأ ًاروضح رابكلا ناك ءاوس « عامجإلاب لكلا قح يف حصي مل : راغصلا

 هريغ ىلع ةيالولا تابثإ ميقتسي الف ثراولل عقي لب « تيمللًاعقاو رظنلا نوكي الف تيم ا ىلع
 اميف باوجل اك هيف باوجل اف قيقرلا ةيقب يف هنادتسا نيدب نهرلا ناك ولو « هقح يف رظنلا ريدقتب

 . تيملا ىلع نيدب نهرلا ناك اذإ

3 e 8 

۹ 



 لصف

 ءةرشعب نهر وهف ةرشع يواسي ًالخ راص مث «رمختف ةرشع هتميق ةرشعب ًاريصع نهر نمو : لاق
 ًالحم نكي مل نإو رمخلاو « امهيف ةيلاملاب ةيلحملا ذإ « نهرلل الحم نوكي عيبلل الحم نوكي ام نأل
 هنأ الإ « دقعلا ىقبي ضبقلا لبق رمختف ًاريصع ىرتشا نم نأ ىتح < ءاقب هل لحم وهف ءادتبا عيبلل

 . بيعت اذإ ام ةلزنمب عيبلا فصو ريغتل عيبلا يف ريختي

 . بتكلا رخاوأ ىف اهركذت يتلا ةقرفتملا لئاسملا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ةرشع هتميق ةرشعب ًاريصع نهر نمو ):م : «ريغصلا عماحلا »يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 مل اذإ اذه نكل :ش ( ةرشعب نهر وهف ةرشع يواسي ًالخ راص مث ) :م ًارمحخ راص يأ :ش ( رمختف

 اذإو ‹ هردقب نيدلا نم طقس صقتنا اذإف « ناصقنلا بلاغلاو ‹ رمختلاب هرادقم نم ضقني

 بلقلا رسكنا اذإ امك « ريختي نهارلا نكلو « نيدلا نم ءيش طقسي اله رادقم ال هرعس صقتنا

 مل نإو ‹ نيدلاب هكتفأ ءاش نإو « اًصقان هكتفأ ءاش نإ : دمحم دنعو «-هللا امهمحر- فس وی

 ام نأل ) :م كاكفلا ىلع ربجلا يف ررض ال هنأل «ناك امك ًانهر ىقبيف « هيف ريخي ال هتميق صقني

 . نهرلاو عيبلا يف يأ :ش ( امهيف ةيلاملاب ةيلحملا ذإ « نهرلل الحم نوكي عيبلل الحم نوكي

 رمختف ًاریصع یرتشا نم نآ یتح « ءاقب هل لحم وهف ءادتبا عیبلل الحم نکی مل نإو رمخلاو ) :م

 ريغتل عيبلا يف ريختي ) :م يرتشملا نأ يأ :ش ( هنآ الإ ) :م ضقني ال يأ :ش ( دقعلا ىقبي ضبقلا لبق

 . ضبقلا لبق عيبملا :ش ( بيعت اذإ ام ةلزنمب عيبملا فصو

 دسفي ناملسم امهو رمخت اذإف « فالح الب هعيبل زئاج ريصعلا نهر نأ : انه لصاحلاو

 هعيبينأ نهارلل سيلو اهللخي نأ نهترمللف نهرلا دسفدسفاذإف « فالخ الب نهرلا

 هبو ءاندنع نهرلا مكح دوعيو ةيلاملا تداع دقف ًالخ تراص وأ نهترملا اهللخ نإف «دادرتسالاب

 . كلام لاق

 اناك ولو . هسفنپالخ تراص نأب دوعیو « لیلختلاب زوجي ال :دمحأو يعفاشلا دنعو

 رمختف ًارفاك نهترملاو ًاملسم نهارلا ناك ولو . امهدنع هتيلام ءاقبل هرمختب نهرلا ىقبي نيرفاك

 ‹ هلاح ىلع نيدلاو نهرلا ذخأي نأ هلف ًاملسم نهترملاو ًارفاك نهارلا ناك ولو . نهرلا دسفي

 . نهارلا قح يف ةيلاملا ءاقبل اهللخي نأ ملسملل سيلو



 نهر وهف ًامهرد يواسي راصف اهدلج غبدف تتامف ةرشعب ةرشع اهتميق ةاش نهر ولو : لاق

 اذإ ام فالخب « هردقب همكح دوعي لحم لا ضعب ييح اذإف « كالهلاب ررقتب نهرلا نأل؛ مهردب

 لبق كالهلاب ضقتني عيبلا نأل ؛ عيبلا دوعي ال ثيح « اهدلج غبدف ضبقلا لبق ةعيبملا ةاشلا تتام

 ةلأسم عني نم انخياشم نمو . هانيب ام ىلع كالهلاب ررقتي نهرلا امأ . دوعب ال ضقنتملاو ضبقلا
 ؛ فوصلاو نيللاو رمثلاو دلولا لثم وهو نهارلل نهرلا ءامنو : لاق . عيبلا دوعي : لوقيو عيبا

 : لاق . هيلإ يرسيف مزال قح نهرلاو هل عبت هنأل لصألا عم انهر نوكيو « هكلم نم دلوتم هنأل

 ءيش ريغب كلهي كله نإف

 نهر وهف ًٴامهرد يواسي راصف اهدلج غبدف تتامف ةرشعب ةرشع اهتميق ةاش نهر ولو : لاق) :م

 دقع دكأت ءافيتسالابو كالهل ًايفوتسم ريصي نهترملا نأل :ش ( كالهلاب ررقتي نهرلا نأل ؛ مهردب

 تناك اذإ امآو . ًامهرد نهرلا موي دلجلا ةميق تناك نإ هانعم مهردب نهر وهف هلوقو . نهرلا

 « ةخولسمو ةيح ةاشلا ةميق ىلإ رظني نأب كلذ فرعيو « نيمهردب نهر وهف نيمهرد ذئموي هتميق

 . ًامهرد ناهترالا موي دلجلا ةميق تناك هعست ةخولسم اهتميقو « ةرشع ةيح اهتميق تناك نإف

 . نيمهرد تناك ةينامث ةخولسم اهتميق تناك نإو

 ينعي :ش ( هردقب همكح دوعي ) :م غابدلاب ةيلاملا تداع نآب :ش ( لحملا ضعب يح اذإف ) :م

 عيبلا نأل ‹ عيبلا دوعي ال ثيح اهدلج غبدف ضبقلا لبق ةعيسبملا ةاشلا تتام اذإ ام فالخب ) :م هطقسي

 ىلع كالهلاب ررقتي نهرلا امأ . دوعي ال ضقتنملاو ضبقلا لبق ) :م عيبا كالهب يآ :ش ( كالهلاب ضقتتي
 انخياشم نمو) :م . نيرطسب ىضم اميف «كالهلاب ررقتي نهرلا نأل» هلوق ىلإ هب راشأ :ش (هانيب ام
 . نهرلاك :ش ( عيبلا دوعي : لوقيو عيبلا ةلأسم عنمي نم

 نهرلا يف ةلصاحملا ةدايزلا يأ :ش ( نهارلل نهرلا ءامنو ):م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ًادلو تدلوف ةمأ نهارلا ناك نأب يأ :ش (دلولا لثم وهو ) :م : هلوقب كلذ فنصملا نيب دقو نهارلل

 ًاناويح نهرلا ناك نأب :ش ( نبللاو ) :م ةرمث هيف ترهظف ًارجش نهرلا ناك نأب :ش ( رمشلاو) :م
 هيف ىمنف ًالمج وأ « فوص هيف ىمنف ًامنغ نهرلا ناك نأب :ش ( فوصلاو) :م نابلألا تاوذ نم

 نوكيو ) :م نهارلا كلم نم يأ :ش ( هكلم نم دلوتم هنأل ) :م لصألا عم نهر هلك كلذ وحنو ربو

 يف رفنتسم ينعي :ش ( مزال قح نهرلاو « هل عبت ) :م دلوتملا نأل يأ :ش ( هنأل « لصألا عم اتهر

 لصألا ىلإ عبتلا يرسيف يأ :ش ( هيلإ يرسيف ) :م نيعلا

 عيمجب هلاح ىلع نهرلاو :ش ( ءيش ريغب كلهي ) :م ءامنلا يأ :ش ( كله نإف :لاق ) :م

 رمتلاو دلاولاك نهرلا نيع نم دلوتي ام لك ن اندنع لصألا : «طوسبملا»و «طيحملا» يفو . نيدلا

 هنم دلوتي ال هب وأ ةعفنملا لدب ناك امو هنم ءزج لدب ناک ام لک اذکو . مهيلإ نهرلا مكح يرسي
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 ال ظفللا ذإ ءًادوصقم دقعلا تحت لخدت مل اهنأل ؛ لصألاب لباقي ام اهل طسق ال عابتألا نأل

 . اهلوانتي

 امو هنم دلوتملا دمحأ لاقو . يروثلا لاق انلوقبو « هيلإ نهرلا مكح يرسي ال بسكلاو « ةلعلاك
 . يبعشلاو يعخنلا لوق وهو « لكلا لخدي بسكلاو ةلغلاك ثداح ببسب هنم ثدح

 . هريغ نود ةصاخ دلولا لخدي : كلام لاقو

 نم الو لصفنملا ءامنلا نم نهرلا يف ءيش لخدي ال :رذنملا نباو روث وبأو يعفاشلا لاقو
 جاتنلاف تجتنف اًضاخم ةيشام هنهر ول :- هللا همحر- يعفاشلا لاق ىتح « ةيانحلا قحل بسكلا

 . رذنملا نباو روث وبأ فلاخو « نهرلا نم جراخ

 منغ ءامنلاو "«همرغ هيلعو همنغ هل هنهار نم نهرلا قلغی ال » ب هلوقب اوجتحا تلق ناف

 نكل « هكلم ءامنلا نإ هب لوقنف ملس نئل « ىضم اميف هليوأت انركذ دق تلق . نهارلا نم نوكيف
 هيلع نهارلل ليبس الو نيدلا نم هقح عيمج يفوتسي يتح « هسبح هلو هب قلعتم نهترملا قح
 نم نهرلاو دالوألا ىلإ يرست تاهمألا يف ةراقلا فاصوألا ءاهقفلا تلاق اذهلو « كلذ لبق

 . دالوألا ىلإ يرستف « تاهمألا يف ةراقلا فاصوألا

 اهب ىصوملادلوو ةحوكنملادلوو ةرجاشملادلوو ةبوصغملادلو لصألا اذه ىلع مزلي الو

 ال ثيح تلفك يتلا دلو اذكو . لوحلادعب ةاكزلا قح تبشت يتلا دلوو ةيناجلا دلوو ةمدخلاب
 ةعيقب اهنوكل مألا يف ةينازلا فاصوألا : فاصوألا نم دارملا نأل « دلولا ىلإ ماكحألا هذه يرست
 يف الو رحلا ةلافك يف امك اهتمذ يف تبثت يتلا فاصوألا ال ةنوهرمو ةيتاكمو ةربدمو ذنقو ةرحو

 « ريرحتلاو عيبملاك فصولا كلذ مكح ناكل انه دلولا نوكي نأو ةاكزلا يف امك مألا كلام ةمذ

 مكح لبقيال اذكو « اندنع بصغلا مكح هيف تبثيال دلولاامأ ‹ نهرلاو ريبدتلاو ةباتكلاو

 قح يف لحملل لبقي ال ةحوكنملا دلو اذكو «نيعلا يف ال ةعفنملا يف رجاتملا مكح نأل « ةراجإلا

 عفدلاو ةيانجلا دلو اذكو « لصفني ىتح ةمدخلل اخلاص نوكي ال اهتمدخب ىصوملا دلو اذكو جوزلا

 . مزال ريغ هب

 ظفل يأ :ش (ًادوصقم دقعلا تحت لخدت مل اهنأل ؛ لصألاب لباقي امن اهل طسق ال عابتألا نأل ) :م

 الف « ًاعبت ًاعيبم ريصت اهنإف عيبملا دلوك كلذو « عابتألا يأ :ش ( اهلوانتي ال ظفللا ذإ ) :م دقعلا

 ادوصقم راص اذإ نهرلا يف اذكف « صنلاب ًادوصقم راص اذإ الإ « نمثلا يف ةصح هل نوكي

 . هريغو : « حاضيإلا» يف اذك . هلبق نامضلا نم ةصح هل نوكي الف « كاكفلاب

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 موي نهرلا ةميق ىلع نيدلا مسقي هتصحب نهارلا هكتفا ءامنلا يقبو لصألا كله نإو :لاق

 ةدوصقم ريصت ةدايزلاو « ضبقلاب ًانومضم ريصي نهرلا نأل ؛ كاكفلا موي ءامنلا ةميقو ضبقلا

 لصألا باصأ امف « عيبملا دلوك ًادوصقم راص اذإ ءيش هلباقي عبتلاو هتقو ىلإ يقب اذإ كاكفلاب

 روصو «انركذ امل نهارلا هكتفأ ءامنلا باصأ امو « ًادوصقم لصألا هلباقي هنأل ؛ نيدلا نم طقسي

 عماجلا» يف هماعتو « « يهتنملا ةيافك » يف اهضعب انركذ دقو « جرخت لصألا اذه ىلع لئاسملا

 . (تادايزلا)و

 موي نهرلا ةميق يلع نيدلا مسقي هتصحب نهارلا هكتفأ ءامنلا يقبو لصألا كله نإو : لاق ) :م

 اذإ كاكفلاب ةدوصقم ريصت ةدايزلاو « ضبقلاب ًانومضم ريصي نهرلا نأل ؛ كاكفلا موي ءامنلا هميقو ضبقلا

 : هتروص :ش ( عيبملا دلوك ًادوصقم راص اذإ ءيش هلباقي عبتلا ) :م كاكفلا تقو يأ :ش ( هتقو ىلإ يقب

 دلولا نوكي يرتشملا اهضبق مث يرتشملا يلإ ميلستلا لبق عئابلا دي يف ًادلو تدلو اذإ ةعيبلا
 ميلستلا لبق دلولا وأ مألا تكله ول هتدئافو دلولاو « مألا ىلع نمثلا مسقيو « ضبقلاب ًادوصقم

 . نمثلا نم هتصحب طقسي

 هكتفأ ءامنلا باصأ امو ءًادوصقم لصألا هلباقي هنأل نيدلا نم طقسي لصألا باصأ امف ) :م

 . كاكفلاب ةدوصقم ريصت هلوق ىلإ هب راشآ :ش ( انركذ امل ) :م ءامنلا باصأ اب يأ :ش ( نهارلا

 موي هنم امن ام یلعو < دقعلا هيلع عقو موي نهرلا ةميق ىلع نيدلا مسقيو : يحخركلا لاقو

 ام رظني نأ ىلإ رهاظلا ىلع وه اغإف كلذ لبق ةمسقلا نم عقو امو « ةمسقلا ةقيقح هذه هكتفي

 نيدبو ارعس نيعلا تراصف ‹ كاكفلا موي ةدئاز هتميق تناك نإف كاكفلا موي ءامنلا ةميق هيلإ لوؤي

 تناك نإ« اهتميق لشم هتميق دلولا تدلو ال تناك ولف ‹ ثلث مألا يفو نيدلا ثلث دلولا يف ناك

 . نوسمخو ناتئام هعبر اهروعب نيدلا نم بهذ اهلبق تروعا تناك وأ « ةدالولا دعب تروعأ

 دلولا روعا نإف « نيدلا فصن بهذ اهدعب وأ ةدالولا لبق مألا تروعا دقو دلولا تام نإف

 هدعب وأ دلولا راروعا لبق وأ اهدعب وأ ةدالولا لبق تروعا مألا تناك نإف ‹ ءيش هروعب بهذي مل

 روعأ وهو كاكفلا موي دلولا ةميقو فلأ دقعلا موي اهتميق نأل « نيدلا ثلث ًاضيأ اهروعب بهذ

 نيدلا ثلث وهو اهيف ام فصن بهذ تروعااملف « نيدلا ثلث اهيفو نيدلا ثلث هيفو ةئامسمخ

 . نيدلا ثلثب اهدلوو اهكتفيو

 موي اهتميق يلع نيدلا ةمسق نم انركذ ام ينعي :ش ( لصألا اذه ىلع لئاسملا روصو ) :م

 ( «تادايزلا»و عماجل ا يف همامتو « «يهتنملا ةيافك» يف اهضعب انركذ دقو « جرخت ) :م كاكفلاو ضبقلا

 . كلذ يف هانعباتو : لمكألا لاق . انهاه فنصملا اهنع ضرعأف « ليوطتو ةرثك كلذ يفو :ش
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 وهف تبلح امف ةاشلا بلحا :نهترملل نهارلا لاقو ‹ ةرشىع اهتميقو ةرشعب ةاش نهر ولو : لاق

 طرشلاب اهقيلعت حصيف ةحابإلا امأ كلذ نم ءيش يف هيلع نامض الف برشو بلحف لالح كل

 هنأل ؛ نيدلا نم ءيشب طقسي الو : لاق .رطخلا عم حصتف كيلمتب سيلو قالطإ اهنأل ؛ رطخلاو
 نبللا ةميق ىلع نيدلا مسق نهترملا دي يف تتام ىتح ةاشلا كتفي مل نإف : لاق . كلاملا نذإب هفلتأ

 نم نهترملا هذخأ نبللا باصأ امو « طقس ةاشلا باصأ امف . ةاشلا ةميق ىلعو برش يذلا

 راصف «هلبق نم طيلستب لصح لعفلاو « نهترملا لعفب نهارلا كلم ىلع فلت نيللا نأل ؛ نهارلا
 كلذكو « هتصحب ىقبف نيدلا نم هتصح هل نوکیف « هيلع ًانومضم ناکف هفلتأو هذخأ نهارلا نأک

 :لاق . سايقلا اذه ىلع ثدحبي يذلا ءامنلا عيمج كلذكو « هلكأ يف نهارلا هل نذأ اذإ ةاشلا دلو

 ‹ نهرلا يف ةدايزلا زوجتو

 ةروص نايبو هظافلأ لح باتكلا اذه حرش نم دوصققلا نأل « هانعبات اًضيأ نحن :تلق

 . لصفملاو لمجملا نم نومدقتملا هركذ ام هيف ركذي نأ دوصقملا سيلو « هلئاسم

 وهف تبلح امف ةاشلا بلحا نهترملل نهارلا لاقو «ةرشع اهتميقو ةرشعب ةاش نهر ولو : لاق ) :م

 (رطخلاو طرشلاب اهقيلعت حصيف ةحابإلا امأ . كلذ نم ءيش يف هيلع نامض الف برشو بلحف لالح كل

 يف ءافلا تلخد اذهلو ‹ طرشلا ىنعم تنمضت ام ةملك نإف تبلح امف : هلوق طرشلاب دارأ :ش

 يأ :ش ( اهنأل ):م ٥۳( : ةيآلا لحنلا ) 4 هللا نمف ةمعن نم مكب امو ىلاعت هلوق يف امك « اهرج
 هفلتأ هنأل ؛ نيدلا نم ءيشب طقسي الو : لاق . رطخلا عم حصتف كيلمتب سيلو « قالطإ ) :م ةحابأإلا

 . ةاشلا عم ًانهر ةميقلا تناكو « نمض نذإ ريغب هفلتأ ول هنآ يلإ ةراشإ هيفو :ش ( كلاملا نذإب

 ةياور يف دمحأ الإ ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « نهترملا ةزاجإ نودب كلذ نهارلا لعف ول كلذكو

 . هيلع بستحی ال هنإف هصقنف ضرعب اهبلح ول هنآ :هنع

 برش يذلا نيللا ةميق يلع نيدلا مسق نهترملا دي يف تتام ىتح ةاشلا كتفي مل نإف : لاق ) :م

 فلت نبللا نأل ؛ نهارلا نم نهترملا هذخأ نبللا باصأ امو « طقس ةاشلا باصأ امف . ةاشلا ةميق ىلعو

 نأك راصف ) :م نهارلا لبق نم يأ :ش (هلبق نم طيلستب لصح لعفلاو « نهترملا لعفب نهارلا كلم ىلع
 تناك نإف :ش ( هتصحب يقبف « نيدلا نم هتصح هل نوکیف « هيلع ًانومضم ناکف هفلتأو هذخأ نهارلا

 .  هثلث يدؤيو « ةاشلا كالهب نيدلا ثلث طقسيف « نيدلا ثلث ةفاضإب راص ةسمحخ نبللا ةميق

 اذه ىلع ثدحي يذلا ءامنلا عيمج كلذكو « هلكآ يف نهارلا هل نذأ اذإ ةاشلا دلو كلذكو ) :م

 هيف ملعي الو ‹ نمضي هنذإ ريغب ناك نإو ‹ نمضي ال نهارلا نذإب ناك نإ ينعي :ش ( سايقلا

 . اندنع اًنهر هنامض نوکیو « فالخ

 ةرشعب ًابوث نهري نأ هتروص :ش ( نهرلا يف ةدايزلا زوجتو ) :م : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م
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 وبأ لاقو .اهب ًانهر نهرلا ريصي الو « -هللا امهمحر -دمحمو ةفينح يبأ دنع نيدلا يف زوجت الو

 ال-هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لاقو . اضيأ نيدلا يف ةدايزلا زوجت : -هللا همحر -فسوي

 يف هانركذ دقو « ءاوس ةحوكنم لاو رهملاو نمئملاو نمثلاو نهرلا يف امهعم فالخلاو . امهيف زوجت

 يف نمثلاك نهرلا باب يف نيدلا نأ : ىرخألا ةيفالخلا يف-هللا همحر - فسوي يبألو . عويبلا

 دقعلا لصأب قاحتلالا امهنيب عماجلاو . عيبلا يف امك امهيف ةدايزلا زوجتف نمثملاك نهرلاو « عيبلا

 ةجاحلل

 الو ) :م ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « ةرشعب لوألا عم ًانهر نوكيل اًبوث نهارلا داز مث « ةرشع هتميق

 الو ) :م ‹ ديدجلا يف يعفاشلا لاق هبو « :ش (- هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع نيدلا يف زوجت

 . نيدلاب يأ :ش ( اهب اهر نهرلا ريصي

 مث فلأب ًادبع نهر نأب :ش ( اًضيأ نيدلا يف ةدايزلا زوجت : - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م

 ‹ ثداحلا « دقلا نيدلاب ًانهر دبعلا نالعجيف « ضارقتسالاو ءارشلاب رخآ نيد نهارلل ثدح
 نأ :هباحصا ضعب نعو . ينزملا هراتخاو « ميدقلا يف - هللا امهمحر- يعفاشلاو كلام لاق هبو

 . دقلاك نيلوق يعفاشلل

 نهرلا يف نهرلا ةدايز يأ :ش ( امهيف زوجت ال :- هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو ) :م

 يف ) :م- هللاامهمحر- يعفاشلاو رفز عم يأ :ش ( اهعم فالخلاو ) :م نيدلا يف نيدلا ةدايزو

 :م اًضيأ فالخلا هيف نيدلا يف ةدايزلا يف يأ « نهرلا يف فالحل ا امأ :ش ( نمثل او نمثلاو نهرلا

 رهملا يفو يأ ««امهنيب فالخلاو :٠ هلوق ينعأ « ربخ ءاوس هلوق :ش ( ءاوس ةحوكنم او رهملاو)

 هجوز مث «ردقم رهب لجر نم هتمآ جوز لجر : ةحوكنملا ةدايز ةروص «ًاضيأ فالخلا ةحوكنملاو

 لاق ولو : يكاكلا لاقو . اندنع امهيلع فلألا مسقيو « حصي جوزلا لبقو رهملا كلذب ىرخآأ ةمآ

 . نيدلا ظفاح ةمالعلا طخب دجو اذك « زوجي ال «فلألا كلتب ىرخأ ةمأ كتجوز»: ىلوملا

 نيدلا ديمح نع لمكألا لاقو . هزاوج يلع لديام «رارسألا» يف : « ةياهنلا» يفو

 لوقي نأ «ةحوكنملا يف ةدايزلا زوحي ال: مهلوق نم مهدارم نوكي نأ زوجي لاق هنأ : ريرضلا

 «رهملا كلذب ىرحخألا ةمألا هذه كتجوز » :لاق ولامأ . رهملا كلذب ىرخأ ةمأ كل تددر ىلوملا

 . ةيلوتلاو ةحبارملا يف هركذ يذلا لصفلا يف يآ :ش ( عويبلا يف هانركذ دقو ) :م حصي نأ مزل

 نأ ):م نيدلا يف ةدايزلا ةلأسم يأ :ش ( ىرخألا ةيفالخلا يف- هللا همحر- فسوي يبألو ) :م

 نيدلا يف يأ :ش (امهيف ةدايزلا زوجتف نمئلاك نهرلاو « عيبلا يف نمشلاك نهرلا باب يف نيدلا
 (امهنيب عماج لاو ) :م عيبلا يف عيبملاو نمثلا يف ةدايزلا زوجت امك يآ :ش ( عيبلا يف امك ) :م . نهرلاو

 لام ىلإ امهيف :ش ( ةجاحلل دقعلا لصأب قاحتلالا ) :م امهيف ةدايزلا يف عيبلاو نهرلا نيب يأ :ش

o0 



 ريغ وهو « نهرلا يف عويشلا بجوت نيدلا يف ةدايزلا نأ : سايقلا وهو امهلو . ناكمإلاو
 الأ ‹ نهرلا ةحص نم عنام ريغ وهو « نيدلا يف عويشلا بجوت نهرلا يف ةدايزلاو اندنع عورشم

 ‹ نيدلا يف عويش اذهو ءافلأ نيدلا ناك نإو زاج نيدلا نم ةئامسمخب ًادبع نهر ول هنأ یرت

 لب « هب دوقعم الو « هيلع دوقعم ريغ هنأل ؛ نيدلا فرط ىف نكمم ريغ دقعلا لصأب قاحتلالاو

 ‹ دقعلا يلدب يف دقعلا لصأب قاحتلالاو « هخاسفنا دعب ىقبب اذكو . نهرلا ىلع قباس هبوجو

 ةدايز هذه ىمستو نهرلا يف ةدايزلا تحص اذإ مث « دقعلاب بجي لدب نمثلا نأل ؛ عيبلا فالخب

 تناك ول ىتح ‹ تضبق موي ةدايزلا ةميق ىلعو ‹ ضبقلا موب لوألا ةميق ىلع نيدلا مسقي ةيدصق

 موي لوألا ةميقو « ةئامسمخ اهضبق موي ةدايزلا ةميق

 لصأب قاحلإلا يف ناكمإلاو يأ :ش ( ناكمالاو ) :م اهر هنالعجيف نهترملا نم هذخأيف رخآ

 ‹ لقا وأ نيدلا لثم نهرلا ةميق ريصي نأب عورشم لصأ ىلإ ريغم قاحلإلا دعب دقعلا نأل ءدقعلا
 ءاهتنالا يف ريغت اذإ اذکف < ءادتبالا يف عورشم هنإف

 يآ :ش ( سايقلا وهو ):م - هللاامهمحر- دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ةدايزلاو « اندنع عورشم ريغ وهو « نهرلا يف عويشلا بجوت نيدلا يف ةدايزلا ن ) :م : سايقلا امهلوقو

 دبع نهر ول هنأ ىرت الأ ‹ نهرلا ةحص نم عنام ريغ وهو « نيدلا يف عويشلا بجوت نهرلا يف
 هفصنو ةرشعب هفصن « نيرشعب ًابوث نهر ولو « زاج فلأ وه يذلا :ش ( نيدلا نم ةئامسمخب

 . ( زاج ) :م نيدلا يف عويش انهو « حصي مل ةرشعب

 عماجلل داسفإ اذه :ش ( دقعلا لصأب قاحتلالاو « نيدسلا يف عويش اذهو ًافلأ نيدلا ناك نإو ) :م

 :ش (هنأل ؛ نيدلا فرط يف نكم ريغ) :م دقعلا لصأب قاحتلالا نأ : هنايب « فسوي وبأ هركذ يذلا

 ىلع قباس ) :م نيدلا بوجو يأ :ش ( هبوجو لب « هب دوقعم الو هيلع دوقعم ريغ ) :م نيدلا نأل يأ
 اذه :ش (دقعلا يلدب يف دقعلا لصأب قاحتلالاو ) :م نهرلا يأ :ش ( هخاسفنا دعب ىقبي اذكو . نهرلا

 وه اهيف نوكي امنإ دقعلا لصأب قاحتلالا نأ ينعي « - هللا همحر- فسوي يبأ لوق نع باوج

 لصاأب اقاحلإ نهرلا يف تادايزلا تزاج اذهلو « ةرمثلاك هب دوقعم وأ « عيبلاك هيلع دوقعملا
 خسفب طقسي ال اذهلو . نهرلادقع هيلعو ‹« دوقعم ريغ نيدلاو« هيلع دوقعم هنأل «دقعلا
 . نيدلا يف تادايزلا زجي مل اذهلو «نهرلا

 هذه ىمستو ‹ نهرلا يف ةدايزلا تحص اذإ مث « دقعلاب بجي لدب نمثلا نأل ؛ عيبلا فالخب ) :م
 افلتخا اذهلف « هتميق لب « ةيدصق ةدايزب سيل هنإف « نهرلا ءاغ فالخب يأ :ش ( ةيدصق ةدايز

 ةضرتعم «ةيدصق ةدايز هذه ىمستو» : هلوق امأ «باوج :ش ( نيدلا مسقي) :م هلوقو « ًامكح

 موي ) :م لصألا ةميق ىلع خسنلا ضعب يفو :ش ( لوألا ةميق ىنلع ) :م نيدلا مسقي يأ « امهنيب
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 ًارابتعا نيدلا الث لصألا يفو . نيدلا ثلث ةدايزلا يف اثالثأ نيدلا مسقي « افلأ نيدلاو ًافلأ ضبقلا

 ةميق ربتعتف « ضبقلاب تبثب امهنم دحاو لك يف نامضلا نآل اذهو « رابتعالا يتقو يف امهتميقب

 ةميقو ًادبع دلولا عم داز نهارلا نأ مثآدلو ةنوهرملا تدلو اذإو . ضبقلا تقو امهنم دحاو لك

 هنأل « ةدايزلا دبعلا ىلعو « هيلع دلولا يف ام مسقب ةصاخ دلولا عم نهر دبعلاف ‹ فلأ دحاو لك

 ‹دقعلا موي مألا ةميق ىلع نيدلا مسقي مألا عم ةدايزلا تناك ولو . مألا نود دلولا عم ةدايز هلعج

 تلخد ةدايزلا نأل «؛ اهدلو ىلعو اهيلع مسق مألا باصأ امف ‹ ضبقلا موي ةدايزلا ةميق ىلعو

 ناكم انهر فلأ هتميق رخآًادبع هاطعأ مث « فلأب افلأ يواسي ًادبع نهر نإف : لاق . مألا ىلع

 نأل لوألا ناكم هلعجي يتح نيمأ رخآلا يف نهترملاو نهارلا ىلإ هدري ىتح نهر لوألاف لوألا

 الف نايقاب امهو ‹ نيدلاو ضبقلاب هنامض يف لخد اغإ لوألا

 لوألا ةميقو « ةئامسمخ اهضبق موي ةدايزلا ةميق تناك ول يتح « تضبق موي ةدايزلا ةميق ىلعو « ضبقلا

 ًارابتعا نيدلا الث لصألا يفو نيدلا ثلث ةدايزلا يف ًاثالثأ نيدلا مسقي « املأ نيدلاو اًقلآ ضبقلا موي

 . ضبقلا تقو امهو :ش ( رابتعالا يتقو يف امهتميقب

 ةميق ربتعتف ‹ ضبقلاب تبثي امهنم دحاو لك يف نامضلا نأل ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( اذهو ) :م

 مث ًآدلو ةنوهرملا تدلو اذإو ) :م هلوق . عيرفتلا ليبس ىلع ركذ مث :ش ( ضبقلا تقو امهنم دحاو لک

 ‹ هيلع دلولا يف ام مسقي ةصاخ دلولا عم نهر دبعلاف « فلأ دحاو لك ةميقو ًادبع دلولا عم داز نهارلا نأ

 : لاق ناب :ش ( مألا عم ةدايزلا تناك ولو . مألا نود دلولا عم ةدايز هلعج هنأل ؛ ةدايزلا دبعلا ىلعو

 ‹ ضبقلا موي ةدايزلا ةميق ىلعو « دقعلا موي مألا ةميق ىلع نيدلا مسقي ) :م مألا عم دبعلا اذه كتنهر

 دزي ملو : يخركلا لاق :ش ( مألا ىلع تلخد ةدايزلا نأل « اهدلو ىلعو اهيلع مسق مألا باصأ امف

 يتح دلولا داز مث « نهرلا نم دلولا قتع يف ءاغن دلولا يف ةدايز هذه هدلو عم هدازو مألا عم مالغلا

 ءيش ريغب ًانهر مالغلا راص دلولا تام نإف . فلألا يللثب ًانهر مالغلاو وه ناک نيفلآ يواسي راص

 . نهارلا ىلع هدرو

 «نيسمخو نيتئاب بهذت مألا نإف مألا ةميق لثم فلآ هتميقو اهدلو يقبو مألا تتام ولو

 اهدلو يفو اهيف تمسقناف ةئامسمخ اهباصأف نيفصن ةدايزلا يفو « اهيف مسقنا نيدلا نأل كلذبو

 . دزي ملو كلذ صقني ملو ةدايزلا يف ام ربتعي مث مألا ةميق تداز ولو . نيفصن

 يواسي ًادبع نهر نف ) :م «ريغصلا عماجلا » يف- هللا همحر- دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 يف نهترملاو نهارلا ىلإ هدري ىتح نهر لوألاف لوألا ناكم اًتهر فلأ هتميق رخآ ًادبع هاطعأ مث « فلأب ًافلا

 الف نايقاب امهو ‹ نيدلاو ضبقلاب هنامض يف لخد امنإ لوألا نأل ؛ لوألا ناكم هلعجي ىتح نيمأ رخآلا
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 لخدي ال هنامض يف لوألا يقب اذإو « ايقاب نيدلا ماد ام ضبقلا ضقنب الإ نامضلا نع جرخب

 يف يناثلا لخد لوألا در اذإف « امهلوخدب ال هيف امهدحأ لوخدب ايضر امهنأل ؛ هنامض يف يناثلا

 دي نهرلا ديو « ةنامأ دي ىناثلا ىلع نهترملا دي نأل ؛ ضبقلا ديدجت طرتشي : ليق مث « هنامض

 ملع مثآدایج اھتظ اًئویز یفوتساف دایج رخآ یلع هل نمک « هنع بونی الف « نامضو ءافیتسا

 : ليقو ‹ ضبقلا ددجيو فويزلا دري مل ام هدي يف ةنامأ دايحملا نإف « اهذخأو دايجلاب هبلاطو ةفايزلاب

 ء ةبهلا ضبق نع بوني ةنامألا ضبقو . لبق نم هانيب ام ىلع ةبهلاك عربت نهرلا نأل ؛ طرتشي ال
 ًاربأ ولو نيعلا ضبق نع ةنامألا ضبق بونيف نيعلا ىلع دري ضبقلاو « ةنامأ هنيع نهرلا نألو

 اًناسحتسا ءيش ريغب كلهي نهترملا دي يف نهرلا كله مث هنم هبهو وأ نيدلا نع نهارلا نهترملا

 ملو . دوعوملا نيدلا يف امك دوجولا مهوت دنع هتهجب وأ نيدلاب نومضم نهرلا نأل ؛ رفزل ًافالخ

 ةهج الو ةبهلا وأ ءاربإلاب نيدلا قبي

 ءاربإلا نإف « ءيجي ام يلع ءأربإلا نع زارتحا اذهو :ش ( ضبقلا ضقنب الإ ‹ نامضىلا نع جرخي

 يف لوألا يقب اذإو « اًيقاب نيدلا ماد ام) :م نهارلا يلإ درلاب ضبقلا ضقني مل نإو « نامضلا عفتري

 لخد لوألا در اذإف « امهلوخدب ال هيف امهدحأ لوخدب ايضر امهنأل ؛ هنامض يف يناثلا لخديال هنامض

 . ( هنامض يف يناثلا

 ءافيتسا دي نهرلا ديو « ةنامأ دي يناشلا ىلع نهترملا دي نأل ؛ ضبقلا ديدجت طرتسشي : ليق مث ) :م

 هبلاطو ةفايزلاب ملع مث ادايج اهنظ افويز یفوتساف دایج رخآ يلع هل نمک « هنع بونی الف « نامضو
 يأ :ش ( طرتشي ال : ليقو ‹« ضبقلا ددجيو فويزلا دري مل ام هدي يف ةنامأ دايجلا نإف « اهذخأو دايجلاب

 ضيبقو ) :م باتكلا ردص يف يآ :ش ( لبق نم هانيب ام ىلع ةبهلاك عربت نهرلا نأل ) :م ضيبقلا ديدجت

 ةيلاملا ىلعو « ادصق يأ (نيعلا ىلع دري ضبقلاو « ةنامأ هنيع نهرلا نألو « ةبهلا ضبق نع بوني ةنامألا

 . ( نيعلا ضبق نع ةنامألا ضبق بونيف ) :م اتمض

 :م عيرفتلا ليبس ىلع تركذ « نهرلا باتك رخآ ىلإ :ش ( نهارلا نهترملا أربأ ولو ) :م : هلوقو
 وه :ش ( رفزل ًافالخ اتاسحتسا ءيش ريغب كلهي نهترملا دي يف نهرلا كله مث هنم هبهو وأ نيدلا نع )
 هلبقو ءاربإلا دعب ناكف « مئاق وهو ضبقلا رابتعاب بجي اغإ نهرلا باب يف نامضلا نأل ؛ سايقلا

 نومضم نهرلا نأل ):م : هلوق دعب نيدلا قبي مل نإو . ءافيتسالا دعب اًتومضم ناك اذهلو « ءاوس

 .ءاربإلاب تاف نيدلاب اًتومضم ناك ال هنآ هنايب « ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو انباحصا ليلد :ش ( نيدلاب

 امك دوجولا مهوت دنع ) :م نيدلا ةصحب نومضم نهرلا وأ يأ « رخآ ليلد :ش ( هتهجب وأ ) :م

 ضارقإلا لبق كلهف هضرفيل نهرلا ضبق اذإ امك « نيدلا دوجو دنع يأ :ش ( دوعوملا نيدلا يف
 ةهج يف يأ :ش ( ةهج الو ) :م اهببسب يأ :ش ( ةبهلا وأ ءاربإلاب نيدلا قبي ملو ) :م اًتومضم كله
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 تنهترا اذإ اذكو . عنملا ةيالو هل قبي مل ذإ ًابصاصغ هب ريصي هنأل ء اعنم ثدحأ اذإ الإ « هطوقسل

 ىلع هنم تعلتخا وأ « لوخدلا لبق هللاب ذايعلاو تدترا وأ هتبهو وأ هنآربأف قادصلاب ًانهر ةأرملا

 نيدلا طوقسل ايش نمضت ملو هلک اذه يف ءيش ريغب كلهي اهدي يف نهرلا كله مث اهقادص

 هدي يف نهرلا كله مث عوطتم ءافيإب وأ نهارلا ءافيإب نيدلا نهترملا ىفوتسا ولو . ءاربإلا يف امك

 فالخب ‹ عوطتملا و هيلع نم وهو « هنم ىفوتسا ام ىلإ یفوتسا ام در هيلع بجیو نیدلاب كلهي

 مايقل طقسي ال ءافيتسالابو ء انركذ امك ًالصأ نيدلا طقسي ءاربإلاب نأ : قرفلا هجوو ءاربإلا

 اقف هسفن يف وه امآف ‹ هلثم ةبلاطم بقعي هنأل ؛ ةدئافلا مدعل ءافيتسالا رذعتي هنأ الإ « بجوملا

 . يناثلا ءافيتسالا ضقتناف لوألا ءافيتسالا ررقتي كله اذإف

 امك طقسي الو يهتني ءافيتسالاب نيدلا نأل هب ديق « نيدلا طوقسل يأ :ش ( هطوقسل ) :م نيدلا

 اذإ هناف « نامضلا طوقس بجوي ال نيدلا طوقس لاقي امع باوج :ش ( ثدحأ اذإ الإ ) :م

 اذإ الإ هلوقب باوجلا نايبو « نيدلا طقس دقو نمضي هنإف ءاربإلا دعب نهترملا عنمو نهارلا هبلاط

 ةآرملا تنهترا اذإ) :م مكحلا يأ :ش ( اذكو « عنملا ةيالو قبب مل ذإ اًبصاغ هب ريصي هنأل ؛ اًعنم ) :م ثدحأ

 مث اهقادص ىلع هنم تعلتخا وأ ‹ لوخدلا لبق هللاب ذايعلاو تدترا وأ هتبهو وأ هتأرباف قادصلاب اًتهر

 :ش ( نمضت ملو ) :م هلک روکذمل ا اذه يف يآ :ش ( هلك اذه يف ءيش ريغب كلهي اهدي يف نهرلا كله

 . ءاربإلا يف نمضت ال امك يأ :ش ( ءاربإلا يف امك نيدلا طوقسل ايش ) :م ةأرملا يأ

 ء نيدلاب كلهي هدي يف نهرلا كله مث عوطتم ءافيإب وأ نهارلا ءافيإب نيدلا نهترملا ىفوتسا ولو ) :م

 ( عوطتملا وأ هيلع نم وهو « هنم ىفوتسا ام ىلإ ىفوتسا ام در ) :م نهترملا ىلع يأ :ش ( هيلع بجيو

 ءافيتسالا دعب نهرلا نأل « « كلذ هيلع بجي ال : ةثالثلا ةمئألاو - هللا همحر - رفز لاقو :ش

 . ءيش ريغب كلهي ءاربإلا ةروص يف ينعي :ش ( ءاربإلا فالخب ) :م هدي يف ةنامأ

 نيبو « نيدلاب كلهي ثيح نيدلا ءافيتسا دعب نهرلا كاله نيب يأ :ش ( قرفلا هجوو ) :م

 ءافيتسالابو « انركذ امك ًالصأ نيدلا طقسي ءاربإلاب نأ ) :م :ءيش ريغب كلهي ثيح ءاربإلا دعب هكاله

 رذعتي) :م هنأ ريغ يأ :ش ( هنأ الإ ) :م نهرلا ضبق وهو « نامضلل :ش ( بجىملا مايقل طقسي ال

 ‹هلثمب نهارلا هبلاطي اًيناث ىفوتسا امل هنأل :ش ( ةدئافلا مدعل ) :م نهترملا ءافيتسالا يأ :ش ( ءافيتسالا

 « مئاقف هسفن يف ) :م ءافيتسالا ددعت ينعي :ش ( وه امأف « هلثم ةبلاطم بقعي هنأل ) :م :هلوق ینعم وهو

 يأ «وهامأف «يمكحلا ءافيتسالا وهو :ش ( لوألا ءافيتسالا ررقتي ) :م نهرلا ينعي :ش ( كله اذإف

 وهو :ش (يناثلا ءافيتسالا ضقستاف ):م «نهرلا ضبق تقو ىلإ ءافيتسالا مكح ءافيتساب نيدلا

 . ءافيتسالا رركتي الل يقيقحلا ءافيتسالا
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 نهارلا لاح اذإ كلذكو . ءافيتسا هنأل نيع ىلع هنع حلاص وأ ًانيع نيدلاب ىرتشا اذإ اذكو

 ةءاربلا ىنعم يف هنأل نيدلاب كلهيو ةلاوحلا تلطب نهرلا كله مث « هريغ ىلع نيدلاب نهترملا
 هيلع عجري ام وأ « هيلع لاتحملا ىلع هل ناك ام لثم ليحملا كلم نع هب لوزي هنأل ؛ ءادألا قيرطب

 ال نأ ىلع اقداصت ول اذكو . ليكولا ةلزنمب هنأل ؛ نيد هيلع لاتحملا ىلع ليحملل نكي مل نإ هب

 ‹ ةيقاب ةهجلا نوكتف همايق ىلع قداصتلاب نيدلا بوجو مهوتل نيدلاب كلهي نهرلا كله مث نيد

 . بآملاو عجرملا هيلإو باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ءاربإلا فالخب

 ولو هلوق ىلع فوطعم اذه :ش ( نيع ىلع هنع حلاص وأ اتیع نيدلاب یرتسشا اذإ اذکو ) :م

 اًنيع نيدلاب نهترملا ىرتشا اذإ ينعي « ىفوتسا ام در هيلع بجيو هلوق ىلإ ‹ نيدلا نهترملا ىفوتسا

 ‹ نهارلا ىلع نهرلا در نهترملا ىلع بجيو « ةصاقملا قيرطب نهترملا نع نيدلا طقس نهارلا نم
 نيع ىلع نيدلا نع نهارلا عم نهترملا حلاص اذإ اذكو « هتميق در هيلع بجي هدري نأ لبق كله ولف
 نع حلصلا نأل يأ :ش ( هنأل ):م ؛حلصلا دعب كله نإ هتميقو اًمئاق ناك نإ نهرلا در هيلع بجي

 . نيدلل :ش ( ءافيتسا ) :م نيعلا ىلع نيدلا

 كلهيو ةلاوحلا تلطب نهرلا كله مث « هريغ ىلع نيدلاب نهترملا نهارلا لاحأ اذإ كلذكو ) :م

 ىنعم يف لاق امنإو « ةلاوحلا دقع ليوأت ىلع ةلاوحلا نأل يأ :ش ( ةءاربلا ىنعم يف هنأل ؛ نيدلاب

 ىنعم نوكي نأ يغبني ناكف « هيلع امع ةلاوحلاب ربت ليحملا ةمذ لاقي امع باوجحلا ىلإ ةراشإ ءاربإلا

 .ةنامأ كلهيف ءاربإلا

 نود :ش ( ءادألا قيرطب ) :م اهنكل ءاربإ تناك نإو ةلاوحلا نأ هيلإ راشأ ام :كلذ هجوو
 هيلع لاتحملا ىلع هل ناك ام لثم ليحملا كلم نع ) :م ةلاوحلا دقعب يأ :ش ( هب لوزي هنأل ) :م طاقسإلا

 هيلع لاتحملا ىلع ليحملل نكي مل نإ هب ) :م لاتحملا يأ « عجري ام لوزي وأ يأ :ش ( هيلع عجري ام وأ

 ءاضقب :ش ( ليكولا ةلزنمب ) :م هيلع لاتحملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م لاملا يف ليحملا ىلع يأ :ش ( نيد

 . ليحملا نع نيدلا

 قداصتلاب نيدلا بوجو مهوتل نيدلاب كلهي نهرلا كله مث نيد ال نأ ىلع اقداصت ول اذكو ) :م

 ىلع قداصتلا دعب هبوجوو « اركاذتي نأ زاوجب همدع ىلع قداصتلا دعب ينعي :ش ( همايق ىلع

 هللاو ‹ ءاربإلا فالخب) :م بوجولا مهوتب ققحتي نهرلا نامضو :ش ( ةيقاب ةهجلا نوكتف ) :م هئافتنا
 ‹ كلذ يف ىفوتسا ولو هلوق ىلإ عجار اذه :ش ( بآملاو عجرملا هيلإو باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس

 ىلإ عجري نآ ىلوألاو « ءاربإلا ةروص يف ناسحتسالا باوج ىلع ضوعب انه اه ىلإ ةمث نم هنأل

 . ةيقاب ةهحلا نوكتف هلوق

 اذإ نهترملا نأ ينعي « نيدلاب كلهي : هلوقب لصتي ءاربإلا فالخب : هلوق : يزارتألا لاقو

e 



 . ءيش ريغب كله هدي يف نهرلا كله مث نيدلا نع نهارلا ًاربأ

 يف ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ‹ نهترملل لوقلاف'كالهلا دعب نهرلا ةميق يفافلتخا : عورف

 نهر نهارلا لوقي ناب نيدلا ردق يف افلتخا ولو . نهرلا يف نهترملا يدفي نأ نهرلا نامض ةروص

 يعخنلاو روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو ‹ نهارلل لوقلاف نيفلأب نهترملا لوقيو « فلأب
 . هللا مهمحر - يتسبلاو يروثلاو

 لاق هبو « هتميق وأ نهرلا نمشلا زواجي ملام نهارلل لوقلا : - هللا همحر - كلام لاقو

 نهارلا لاقو « نادبعلا ناذهب نهرلا نهترملا لوقي نأب نهرلا ردق يف افلتحا ولو . ةداتقو نسحلا
 . اًقالخ هيف ملعن الو « نهارلل لوقلاف هنيعب امهدحأ

 عم هل لوقلاو « ركني هنأل « فالخ الب نهترملل لوقلاف نهرلا در يف افلتخا ول كلذكو

 لوقلاف « ركني نهارلاو ‹ نهترملانذإب هقتعأ هنأ ىعداو نوهرملا نهارلا قتعأ ولو . نيميلا

 ركنأ ول امك « نهارلل لوقلاف لاحلل لب نهترملا لاقو لجؤملا نيدلاب نهر نهارلا لاق ولو نهترملل

 . لئاسملا هذه عيمج يف فالخ الب اهب مكح ةنيب امهدحأل ناك ولو . نيدلا لصأ
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 تابانجلا بانک

 لتقلاو « ًأطخلا ىرجم يرجأ امو «ًأطخو « دمع هبشو «دمع ةجوأ ةسمخ ىلع لتقلا : لاق

 . ماكحألا هب قلعتت لتق نايب دارملاو . ببسب

 ( تايانحلا باتك ) :م

 نم هينجي امل مسا : ةغل يهو « ةيانج عمج يهو « تايانجلا ماكحأ نايب باتك اذه يأ :ش

 رمثلا ينج نم هلصأو « ارش هيلع ىنج ردصم لصألا يف يه ذإ ردصمل اب هتيمست « هبسكي يأ رش

 وأ « سفنب ىنج ءاوس اعرش لعفلا نم مرحي اب صخ هنأ الإ « ماع وهو « رجشلا نم هذخأ وهو

 . لامي

 مالسإلا خيش لاقو . فرطلا وأ سفنلا يف لح لعف « ءاهقفلا دنع ةيانجلا مسا قالطإب داريو

 . اًحرجو اًعطق سفنلا نود اميفو . ًالتق ىمسي سفنلا ىلع ةيانجل ا

 ىمسي دابعلا لتق نودب ةايحلا لاوزو « ةايحلا هب لوزي ثيحب دابعلا ىلإ فاضم لعف لتقلاو
 ةيويندلاو ةينيدلا ةيالولا كالم ناك الو اًتاويح لحملا نوك اهطرشو « دودحلا ببس اهببسو . اتوم

 . ةسايسلاو لدعلا ىلإ ىتأ ناسحإلا ةسايرلاو

 نع ءاهفسلا رجزت ةسايسلابو . ناودعلاو ضغابتلا عفرتو ناسنإلا دبعتسي ناسحإلاب نإف

 . نادلبلا رمعتو كلملا ميقتسي لدعلابو « نايغطلا

 -هللا همحر- فنصلملا اهعبتأف « رومألا دقاعم مظعم نم تايانجلا ماكحأ عرش ناك

 دحاو لك ذإ نهرلا بيقع اهدروأف . ضراعلا ىلإ عجرت اهنأل اهجرخأو تالماعملاو تادابعلاب

 ةنايصل ةعورشم ةيانجلا مكح اذكف . كالهلا نع لاملا ةنايصل ةقيثو نهرلا نإف « ةنايصلاو ةياقولل

 . كالهلا نع فلكلا

 يرجأ امو «ًاطخو « دمع هبشو « دمع : هجوأ ةسمخ ىلع لتقلا ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دارم يأ :ش (دارملاو) :م :فنصملا لاقو « يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش ( ببسب لتقلاو « اطخلا ىرجم

 يف ركذ دقو : ةسمخ نم رثكأ لتقلا عاونأ نأل هب ديق :ش ( ماكحألا هب قلعتت لتق نايب ) :م يرودقلا

 لتقو «يبرح لتقو « صاصقو مجر نم « ةسمخ نمرثكأ لتقلا عاونأ :« مالسإلا خيش طوسبم»

 : لصألا يفو « ةسمحخ وهو نامضلل بجوملا لتقلا هب دارملا نأ ملعف . دترملا لتقو « قيرطلا عطقل

 . ًأطخو دمع هبشو « دمع : هجوأ ةثالث ىلع لتقلا

 لتقلا : «عفانلا» بحاص لاقو . ةرابعلا هذه «امهيرصتخم» يف يخركلاو يواحطلا لقنو
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 ةطيلو بشخلا نم دودحملاك حالسلا ىرجم يرجأ ام وأ حالسب هبرض دمعت ام دمعلاف : لاق

 لامعتسا وهو « هليلدب الإ هيلع فقوي الو دصقلا وه دمعلا نأل رانلاو ةددحملا ةورملاو بصقلا

 . كلذ دنع هيف ًادمعتم ناكف « ةلتاقلا ةللا

 . ببسب لتقلاو « أطخو « دمع هبشو « دمع : هجوأ ةعبرأ ىلع

 الف حالسب ردص نإف . هريغب وأ حالسب نوكي نأ امإ ولخي ال لتقلا نأ : راصحنالا هجو : ليق

 « حالس ريغب ردص نإو . أطخ يناثلاو « دمع لوألاف « ال وأ لتقلا دصق هب نوكي نأ امإ ولخي

 نأ امإ ولخي الف الإو دمعلا هيبش وهف ناك نإف « ال مأ برضلا وأ بيدأتلا دصق هعم ناك نإ امإف

 هجو : ليقو «ببسلاب لتقلا وهف نكي مل نإو « وهف ناك نإف ال وأ ًاطخلا یرجم ایراج نوکی
 . هللا همحر - يزارلا ركب يبأ ىلإ اذه بسنو « ماتلا ءارقتسالا رصحل ا

 :ش ( حالسلا ىرجم يرجأ ام وأ حالسب هبرض دمعت ام دمعلاف ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رشق ماللا رسكب ةطيللا :ش ( بصقلا ةطيلو بشخلا نم دودحم اك ) :م ءازجألا قيرفت يف ينعي

 ام عطقت فارطأ اهل نوكي « ناوصلا رجحلا نم ةعطقلا يهو :ش ( ةددحملا ةورملاو ) :م بصقلا

 . هتباصأ

 ةلآلا تناك اذإ طرشب تسيل ةدحلا :« ينخملا» يفو ‹ كالهلل عرسأ يه يتلا :ش ( رانلاو ) :م

 احالس ناك ءاوس ديدحلاب هلتق لحي ال نم لتق يف ناسنإللا دمعتي نأ « دمعلا : لاقف « ديدحلا نم

 وأ عصني دح هل ناك ءاوس «رافشألاو ةربإلاك اًحالس نكي مل وأ حمرلاو «نيكسلاو « فيسلا وحن

 ةياور ىلع هلك اذه « نكي مل وأ كالهلا هنم بلاغلا ناك ءاوسو « نازيملا ةجنصو دومعلاك « ال

 هل دح ال ديدح وأ دومع ةجنصب هلتق ول : - هللا همحر- ةفينح يبأ نع يواحطلا ركذو . لصألا

 . دمعو أطخ وه لب « صاصقلا بجي الف ٠ ضحم دمعب سيل وهف

 ديدحلا هبشي امو ديدحلا يف ةياورلا رهاظ يف : - هللا همحر - « ناخ يضاق ىواتف »يفو

 بوجول حرجلا طتشي ال زيربإلاو ‹« ةضفلاو بهذلاو « صاصرلاو ‹ رفصلاو ساحنلاك

 . صاصقلا

 سيلف هل دح ال ديدح ةجنص وأ دومعب هلتق : - هللا همحر- ةفينح يبأ نع « طوسبملا يفو

 ًاطخف الإو ضحم دمعف « كالهلا هنم بلاغلا ناك نإ « امهدنع دمعو ًأطخ وه لب« هدنع دمعب

 يأ :ش ( وهو ) :مدمعلا ليلدب يأ :ش ( هليلدب الإ هيلع فقوي الو دصقلا وه دمعلا نأل ) :م. دمع

 . ةلتاقلا ةلآلا لامعتساب هدمع يف يأ :ش ( هيف ادمعتم ناكف ةلتاقلا ةلآلا لامعتسا ) :م هليلد

 ءةايحلل قاقرإ ةلتاقلا نأل « ةلتاقلا ةلآلا لامعتساب دمعلا دوجو دنع يأ :ش ( كلذ دنع ) :م
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 هب قطن دقو ‹ ةيآلا ( منهج هؤازجف ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو > : ىلاعت هلوقل مثأملا كلذ بجومو

 ‹ ةنسلا نم دحاو ريغ

 يف لماع جراخ وه يذلا حالسلاب برضلاب ةايحلا قاقرإ ىلإ دصقلا نوكيف . سوسحم ريغ وهو
 :م فاصوألا كلتب فوصوملا دمعلا ىضتقم يأ :ش ( كلذ بجومو ) :م ًاعيمج نطابلاو رهاظلا

 ئرما لتق نم هللا دنع نوهأ ايندلا لاوزل» : ايب هنع يورو . ميظعلا مثإلا لوصح يأ :ش ( مثأملا)

 . هجرخأ نم الو « هاور نماوركذي ملو . حارشلا بلاغ هركذ ثيدح اذه « ملسم

 يضر - رمع نب هللا دبع ثيدح نم - هللا امهمحر - ىئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ اذه : تلق

 . ثيدحلا ““ ...ايندلا لاوزل » + لاق ايب ّيبنلا نأ - امهنع ىلاعت هللا

 ٩۳( ةيآلا : ءاسنلا ) :ش (ةيآلا ( منهج هؤازجف ادمعتم اًنمؤم لتقي نمو :  ىلاعت هلوقل ) :م

 ةنسلا يأ :ش ( ةنسلا نم دحاو ريغ هب قطن دقو ) :م قح ريغب سفنلا لتق يف ةظعوم ةيآلا هذه يفكيو

 يبأ نع - هللا همحر - يذمرتلا هاور ام اهنم ىفخي نأ نم رهظأو ‹ ىصحي نأ نم رثكأ هيف

 يبنلا نع ناركذي « - امهنع ىلاعت هللا يضر - ةريره يبأو ‹ يردخلا ديعس يبأ نع < «مكحلا

 . « رانلا يف هللا مهبكأل نمؤم مد يف اوك ر تشا ضرألا لهأو ءامسلا لهآ نأ ول » : لاق ةي

 لاق : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نبا نع - هللا همحر - يراخبلا هاور ام : اهنمو

 . « اًمارح اًمد بصي مل ام هنيد نم ةحسف يف نمؤملا لازي ال » : يي هللا لوسر

 هللا لوسر تعمس : ةيواعم نع «هللا ذئاع ينالوخلا سيردإ يبأ نع يئاسنلا هاور ام : اهنمو

 . «ادمعتم اًتمؤم لتقي لجرلا وأ « ارفاك تومي لجرلا الإ هرفغي نأ هللا ىسع بنذ لك ١ : لوقي ةي

 يضر - ةريره يبأ نع - هللا همحر - بيسملا نب ديعس ثيدح نم ةجام نبا هاور ام : اهنمو

 ىلاعت هللا يقل ةملك رطشب نمؤم لتق ىلع ناعأ نم » يب هللا لوسر لاق : لاق - هنع ىلاعت هللا

 . ادج ةريثك بابلا اذه ىف ثيداحألاو . « لجو زع هللا ةمحر نم سيآ هينيع نيب بوتكم

 هيبآ نع ءاطع نب ىلعي نع ةبعش نع يدع يبأ نبا قيرط نم [ ۱٤١۷ ] يذمرعلا « [۳۷۲۲ ] يئاسنلا هاور (۱)

 نع ءاطع نب ىلعي نع ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم نع يذمرتلا هجرخأ . اًعوفرم ورمع نب هللا دبع نع
 نب ىلعي نع ةبعش نع يدع يبأ نبا هاور اذكهو : لاق مث « هعفري ملو هوحنو «ورمع نب هللا دبع نع هيبآ

 نب ىلعي نع ةبعش نع دحاو ريغورفعج نب دمحم یورو . ي يبنلا نع ورمع نب هللا دبع نع هيبأ نع ءاطع

 . ها. عوفرملا ثيدحلا نم حصأ اذهو « ءاطع نب ىلعي نع يروثلا نايفس ىور اذكهو «هعفري ملف ءاطع

 . حيحص هدانسإو « ةبراحملا يف [ ۳۷٠۹ ] يئاسنلا هاور (۲)

 نمؤملا لتق ظيلغت : باب « تايدلا [ ۲٦۲۰ / ٥۷١ ] ةجام نبا « ينابلألا هلاق . دج فيعض )۳)
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 . 4 ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك # : ىلاعت هلوقل دوقلاو : لاق . ةمألا عامجإ دقعنا هيلعو

 دوق دمعلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةيدمعلا فصوب ديقت هنأ الإ ٠١۸( ةيآلا : ةرقبلا)

 هجولا ىلع ةي يبنلا ةمأ عامجإ يرحتلا ىلعو يأ :ش ( ةمألا عامجإ دقعنا هيلعو ) :م

 .روكذملا

 . صاصقلا يأ دوقلا بوجو اًضيأ ةبجومو يأ مثأملا هلوق ىلع فطع :ش ( دوقلاو لاق ) :م

 بتک امو :ش (( ٠١۸ ةيآلا : ةرقبلا ) 4 ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك > : ىلاعت هلوقل ) :م

 نيب قرفت مل اهرهاظب ةيآلا نأ ينعي :ش ( ةيدمعلا فصوب ديقن هنأ الإ ):م . ضرف وهف هدابع ىلع

 (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م . ةيدمعلا فصوب ديقت لتقلا نأ ريغ يأ « هنأ الإ « اطخلاو دمعلا

 « هدنسم)» يف ةبيش يب نبا هاور ثيدحلا اذه :ش ( "“ دوق دمعلا » ) :م :ا يبنلا لوقل يأ :ش

 : لب هللا لوسر لاق : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع « سواط ثيدح نم
 . « لوتقملا يلو وفعي نأ الإ دوق دمعلا»

 اًضيأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح نم ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاورو

 يقب امف « باتكلا ىلع هب ديز روهشم ثيدحلاو .« دوق وهف اًدمع لتق نم » :هيفو ءًاليوط
 ادحاو اًربخ ناك نإو هل اًنايب ثيدحلا نوكي نأ اتدنع زوجيف « لمجملاك راصف هقالطإ ىلع باتكلا

 :م :هلوقب « دوق دمعلا » :ةيي هلوق - هللا همحر - فنصملا رسفو . سرلا حسم ردق نايب يف امك

 سيل دمعلا ريغ نأل صاصق يأ . دوق هيضتقي يذلا يأ دمعلا بجوم يأ :ش ( ةبجوم يأ)

 . صاصقب

 يف هتمجرت عجار « اًيعيش ناكو « نقلتي راص « ريغتف ربك « فيعض « يفوكلا دايز يبأ نب ديزي : هتلعو : تلق
 . ٩) ۲/ ۳٠١١( بیرقتلا»

 نبا « ]٤٤0۷[ يئاسنلا ٤٥۹۱ [  ]دواد وبأ هاور. ةريره يبأ ثيدح نم حيحص « سابع نبا ثيدح نم لسرم (۲)

 . اعوفرم . . . سابع نبا نع سواط نع راند نب ورمع نع ريثک نب نامیلس قیرط نم [ ۲٠۳۰ ] ةجام

 نع ملسم نب ليعامسإ نع رضم نب ركب نع كلذك هجرخأو ( ٩٤ /۳) ينطقرادلا هجرخأ ناميلس قيرط نمو
 ملسم نب ليعامسإ نع نوراه نب ديزي قیرط نم كلذك هجرخأو « سابع نبا نع سواط نع رانيد نب ورمع

 ينڻدح رانيد نب ورمع نع ثراحلا نب ورمع نع رضم نب رکب نع هجرخأو « سابع نبا نع رانيد نب ورمع نع
 جيرج نبا امهفلاخ دقو « نافيعض ريثك نب ناميلسو ملسم نب ليعامسإو « اعوفرم . . ةريره يبأ نع سواط

 لجأ وهو « ورمع نم عامسلاب حرص دق جيرج نباو . ًالسرم . . . سواط نع رانيد نب ورمع نع هاورف

 . ملعأ هللاو « هيف زمغم ال ةريره يبأ ثيدح دانسإو « نافيعضلا ناذه نم ريثكب ظفحأو
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 اهل عرش ال ةيهانتملا ةبوقعلاو « رفوتت امهيلع رجزلا ةمكحو لماكتت اهب ةيانجلا نألو « ةبجوم يأ
 سيلو « انيلع بجاو وه مث « مهل قحلا نأل اوحلاصي وأ ءايلوألا اوفعي نأ الإ : لاق . كلذ نود

 لودعلا قح هل نأ الإ -هللا همحر- يعفاشلا يلوق دحأ وهو « لتاقلا اضرب الإ ةيدلا ذخأ يلولل

 . هاضر نودب زوجيف كالهلل اعفدم نيعت هنأل ؛ لتاقلا ةاضرم ريغ نم لاملا ىلإ

 سيل اطخلا لتق نأل صاصقلا بجيل :ش ( لماكتت ) :م ةيدمعلاب يأ :ش ( اهب ةيانجلا نالو ) :م

 ( رفوتت ) :م « ةيانجلا ىلع يأ :ش ( امهيلع ) :م ًأدتبم :ش ( رجزلا ةمكحو ) :م . ةضحم ةيانجب

 هافوتسا اذإ هرفوتساو « اریفوت هقح هيلع رفوو هتامرح یعدا اذإ ءيشلا ىلع رفوت نم ًادتبم ربخ :ش
 تناك ةيانجلا هب لماكتت ام لك « ةلماكلا ةيانحل اب لصحت ةيدمعلا نأ : ىنعملا لصاحو « الماك

 ال اهتمرح ةاعارمل « تايانحلا ىلع مادقإلا نع عنملا رجزلا ةمكح نأل « لمكأ اهيلع رجزلا ةمكح

 . ةرخآلا يه ءازجلا رادو ءازجلا رادب تسيل ايندلاذإ ةضحملا ةاراجملل

 . صاصقلا ةيهانتملا ةبوقعلاب دارأو « ىرخأ ةجح هذه :ش ( اهل عرش ال ةيهانتملا ةبوقعلاو ) :م

 ةيهانتملا ةبوقعلا :-هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو « ةيدمعلا ديق نود يأ :ش ( كلذ نود ) :م هلوق

 . ةيانجلا لماكت نودب عرشت ال ةايح ةلازإ

 - هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش ( ءايلوألا اوفعب نأ الإ ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 وأ صاصقلا نع ءايلوألا اع اذإ ينعي - هللا همحر - فنصملا ظفل :ش ( اوحلاصي وأ ) :م هلوقو

 يآ :ش ( وه مث ) :م . ءايلوألل يأ :ش ( مهل قحلا نآل ) :م صاصقلا طقسيف لام ىلع اوحلاصي

 :م :هلوق نم رهظت هتجيتنو . عراشلا نم نيعتلا ثيح نم يأ :ش ( انيلع بجاو ) :م صاصقلا

 ريخملا وه سيلو « عراشلا نييعتب صاصقلا هقح نأل :ش ( لتاقلا اضرب الإ ةيدلا ذخأ يلولل سيلو)

 . صاصقلاو ةيدلا ذخأ نيب

 . ةياور يف - هللا همحر - كلام لاق هبو :ش ( - هللا همحر - يعفاشلا يلوق دحأ وهو ) :م

 . هللا مهمحر- ةمربش نباو « يح نب نسحلاو « يروثلا نايفسو « يعخنلا ميهاربإ لوق وهو

 يأ :ش ( هنأل ؛ لتاقلا ةاضرم ريغ نم لاملا ىلإ لودعلا قح ) :م يلولل يأ :ش ( هل نأ الإ ) :م

 . ناكمإلا ردقب ضرف كالهلا نع سفنلا ةنايصو :ش ( كالهلل اعفدم نيعت) :م لالا

 ريغب زوجي يأ :ش ( هاضر نودب زوجيف ) :م لتاقلا ةاضرم ريغ نم : هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 «ةصمخم هتباصأ نمك « ىبأ وأ لتاقلا ءاش كيلمتلا اذه مزليف ‹ هسفت هب ءيجي ام هکلم هنأل هاضر

 ناسنإلا ىلع ضرف سفنلا ءايحإ نألاذهو . كيلمتلا اذه همزلي « لثملا نمثب اًماعط نابسنإ هل لذبف

 . نكمأ ام
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 لك يفو ًارباج عرش دبعلا قح نأل ؛ هرايتخاب نيعتيو « هنيعب ال امهدحأ بجاولا : لوق يفو

 ًابجوم حلصي ال لاملا نألو « ةنسلا نم انيورو باتكلا نم انولت ام انلو « ريختيف ربج عون دحاو

 ‹ نيعتيف ًاربجو ًارجز ءايحألا ةحلصم هيفو لثامتلل حلصي صاصقلاو « ةلثامملا مدعل

 صاصقلا امإ يأ :ش ( امهدحأ بجاولا ) :م : - هللا همحر - يعفاشلل يأ :ش ( لوق يفو ) :م

 :ش ( هرايتخاب ) :م امهدحأ يأ :ش ( نيعتيو ) :م نييعت ريغ نم ينعي :ش ( هنيعب ال ) :م لاملا ذأ وآ

 . لتاقلا رايتخاب يآ

 ملو يلصألا نامضلا ىقبي ال هعرشت يلولل رظنلا ينعي :ش ( ًارباج عرش دبعلا قح نأل ) :م

 - كلام لاقو . :ش ( ريختيف ربج عون ) :م لاملا ذخأو صاصقلا نم :ش ( دحاو لك يفو ) :م

 وبأو يعازوألاو بيسملا نب ديعسو نيريس نب دمحمو قاحسإو روثوبأو « ةياور يف - هللا همحر

 هلهأف ًاليتق لتق نم » : اب هلوقب اوجتحاو - هللا مهمحر - ثيدحلا باحصأ روهمجو ناميلس
 دحاو لك نأ ىلع صيصنت اذهو « ةيدلا يأ -لقعلا اوذخأ اوبحأ نإو ءاولتق اوبحأ نإ نيتريخ نيب

 . لتقلا بجوي امهنم

 . ييعكلاو حيرش هاور ثيدحلا اذه : - هللا همحر - يكاكلا لاق

 وهاّضيأو . ةروهشملا ةنسلاو « باتكلا ضراعي الف دحاو ربح هنأ هنع باوجلا : تلق

 يف : لاق ثيح ةعيرشلا جات هركذ رخآ لوق - هللا همحر - يعفاشللو . ءاضرلا ىلع لومحم

 يفو « يلولا وفعي نأ الإ صاصقلا وه بجاولا :لوق يف : يعفاشلل ينعي « ليواقأ ةثالث ةلأسملا

 . سكعلاب :لوق يفو « يلولا ىلإ نييعتلاو امهدحأ بجاولا : لوق
 ‹ ( ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك # : ىلاعت هلوق وهو :ش ( باتكلا نم انولت ام انلو ) :م

 . ( ةايح صاصقلا يف مكلو)
 . ١ دوق دمعلا» : مالسلا هيلع هلوق وهو :ش ( ةنسلا نم انيورو ) :م

 . دمعلا لتقلا يف :ش ( اًبجوم حلصي ال ) :م لاملا نأ : هنايبو يلقع ليلد :ش ( لاملا نألو ) :م

 كلام يمدآلاو « لذتبم كولم لالا نأل « يمدآلاو لاملا نيب ةلثامملا مدعل يأ :ش ( ةلثامملا مدعل) :م

 . نالئامتي ینأف لذبتی

 يفو يآ :ش ( هيفو ) :م . هلثم حور ءازإب حور ةخل هنأل :ش ( لئامتلل حلصي صاصقلاو ) :م

 :م ‹ ةثرولل :ش (اربجو ) :م ‹ هيف هعوقو نع ريغلل :ش ( ارجز ءايحألا ةحلصم ) :م صاصقلا

 . صاصقلا يأ :ش ( نيعتيف)
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 ذخأ دعب يلولا دصق مدعب نقيتي الو « رادهإلا نع مدلا نوص ةرورض لالا بوجو ًاطخللا يفو

 نأل بجت : -هللا همحر- ىعفاشلا دنعو « اندنع هيف ةرافك الو ‹ كالهلل اعفدم نيعتي الف لاما

 ةريبك هنأ : انلو . اهباجيإ ىلإ ىعدأ ناكف ء اطخلا يف هيلإ اهنم سمأ دمعلا يف ريفكتلا ىلإ ةجاحلا

 اهلثمب طانت الف « ةدابعلا ىنعم ةرافكلا يفو ةضحم

 لثم هيف تئافلاو « أطخلا يف اًبجوم حلصي فيك لاقي امع باوج اذه :ش ( اطخلا يفو ) :م

 ؟دمعلا ىف تئافلا

 :ش ( رادهإلا نع مدلا نوص ةرورض لالا بوجو ) :م : نأ باوجلا ريرقتو

 لالا بجي مل ول مدلا رده هيف صاصتقالا نكي مل ال هنأو همد رادهإ زوجي ال مركم يمدآلاو

 اعفدم نيعتي الف ) :م : هلوق نع باوج اذه :ش ( لالا ذخأ دعب يلولا دصق مدعب نقيتي الو ) :م

 مث « لاملا ذخأي نأ زوجي هنأل « لاملا ذخأ دعب لتقلا يلولا دصق مدعب نيعتم هنآ هريرقت :ش (كالهلل

 كلذك ناك اذإف « اعرش كلذ هل نكي مل نإو « هلتق باكترا ىلع ةوادعلا هكرحتو ةنيغضلا هجيهت

 . كالهلل ًاعفدم نيعتي الف

 ؟ زاج دقو «ء احلص لالا ذخأ اذإ اميف دوجوم مهولا اذه : ليق نإف

 . مدعلا رهاظ هدعب لتقلاو « ةاضارملا حلصلا يف نأب : بيجأ

 بجي ال وأ ٠ صاصقلا هيف بجي ادمع ناك ءاوس دمعلا لتقلا يف يأ :ش ( هيف ةرافك الو ) :م

 . دمع انيلإ رجاهي ملو برحلا راد يف ملسأ نم لتق ملسمو « ادمع هنبا لتق اذإ بألاك

 نباو روث وبأو يروثلا لاق هبو « هنع روهشملا يف دمحأو كلام لاق هبو « :ش ( اندنع ) :م

 الو . ةياور يف - هللا همحر - دمحأ لاق هبو . :ش ( بجت - هللا همحر - يعفاشلا دنعو ) :م رذنملا

 لتقلا يف ةرافكلا بجت ال : لاق هنأ كلام نع يكح ام الإ . ًأطخلا يف ةرافكلا بوجو يف فالخ

 ‹ اًصاصق لتق اذإ لتاقلا نع ةرافكلا طوقس ىف ناهجو ىعفاشللو . ًأطخ ةرافكلا وأ دمعلا

 :ش ( ًاطخلا يف ) :م ريفكتلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ اهنم سمأ دمعلا يف ريفكتلا ىلإ ةجاحلا نأل ) :م

 بنذلا ناكف يأ :ش ( اهباجيإ ىلإ ىعدأ ناكف ) :م . مظعأ دمعلا يف بنذلاو «بنذلا رتسل اهنأل

 هيف سيل يأ :ش ( ةضحم ةريبك ) :م دمعلا وأ لتقلا يأ :ش ( هنأ : انلو ) :م ةرافكلا باجيإ ىلإ ىعدأ

 نوكي نأ دب الف ةبوقعلاو ةدابعلا نيب ةرئاد ينعي :ش ( ةدابعلا ىنعم ةرافكلا يفو ) :م . ةحابإلا ةهج

 :ش ( اهلثمب ) :م ةرافكلا يأ :ش ( طانت الف ) :م . سومغلا يف امك ةحابإلاو رطخلا نيب رئاد اهببس

 . ةضحللإ ةريبكلا لشي يأ
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 همكح نسو ‹ ىلعألا عفدل اهنيعي ال ىندألا عفدل عرشلا يف اهنيعتو « ريداقملا نسم ةرافكلا نألو

 يب دنع دمعلا هبشو : لاق ٠. لتاقل ثاريم ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ثاريملا نامرح

 حالسلا ىرجم يرجأ ام الو حالسب سيل امب برضلا دمعتي نأ :- هللا همحر -ةفينح

 . أطخلاب دمعلا هقاحلإ ينعي - هللا همحر - يعفاشلا سايق نع باوج :ش ( ةرافكلا نألو ) :م
 وهو :ش ( ىلعألا عفدل اهنيعي ال ىندألا عفدل عرشلا يف اهنيعتو ريداقملا نم ) :م ةرافكلا نأ هريدقت

 . ةيانحجلاو تابوقعلا ريدقت ىف يأرلل لخدم ال هنأل « ًاطخل اب دمعلا قاحلإ نكي الف « صاصقلا

 ؟ ةرافكلا هيف بجي اذه عمو « ةضحم ةريبك هنإف « مرحلا ديص لتق ةرافكب لكشي : تلق نإف

 .ادحاو ءازج مزلي مرحلا ديص لتق يف نالالح كرتشا ول اذهلو « لحملا ىلع ةيانج وه : تلق

 . ًاطخلاو دمعلا هيف يوتسي لحملا ىلع ةيانجلاو . ءازج بجول « لعفلا ةيانج ناك ولو

 :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ثاريملا نامرح ) :م دمعلا لتقلا مكح يآ :ش ( همكح نمو ) :م

 يضر - رمع ثيدح نم « ةجام نبا هجرخأ اذه . :ش ( لتاقل ثاريم ال ) :م ايب يبنلا لوقل يأ

 . ۲ ثاريم لتاقل سيل » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : هیفو « ًالوطم -هنع یلاعت هللا
 يف قازرلادبعو «« هدنسم)» يف يعفاشلا هاور كلام نعو « «أطوملا »يف كلام هاورو

 . < ثري ال لتاقلا » : لاق يي يبنلا نع « ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأو « "”«هفنصما
 قاحسإ هيفو . هجولا اذه نم الإ هفرعن ال حصي ال ثيدح اذه : - هللا همحر - يذمرتلا لاقو

 . هنع هللا يضر - لبنح نب دمحأ مهنم « ملعلا لهأ ضعب هكرت ةورف يبأ نب هللا دبع نع

 نآ :- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع دمعلا هبشو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رجحلاك ابلاغ هب ةلالدلا ناك ءاوس :ش ( حالسلا ىرجم يرجأ ام الو حالسب سيل امم برضلا دمعتي

 . ةريغصلا اصعلاك نكي مل وأ راصقلا ةقدمو نيريبكلا اصعلاو

 يبا نب هللا دبع نب قاحسإ قيرط نم [ ٤٤٥ /۲ ] ينطقرادلا « [ ۲٠٤٠1 ةجام نبا « [۲۲۰۷ ]يذمرتلا هاور (۱)

 ال ‹ حصيال ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو ء اعوفرم . . . ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ديمح نع ةورف

 ها . لينح نب دمحأ مهنم ؛ ملعلا لهآ ضعب هكرت ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإو « هجولا اذه نم هفرعن

 ‹ ينطقرادلاو هعرز وبأو متاح وبأ هكرتو شادخ نباو يرودلا هبذكو يراخبلاو هسفن يرهزلا هكرت لب : تلق

 . سابع نباو رمعو ورمع نبا نع رخأ قرط نم تباث ثيدحلا نكلو « ثيدحلا يف فلات وهق
 . ثيدحلا راد ةعبط ۳۲١( : ۳۲۰ /۱) ةيارلا بصن» عجار

 )صاصقلاو تايدلا باتك يف ٠ دنسملا »يف يعفاشلاو «( ۳۳۹ ص )هيف ظيلغتلاو لقعلا ثاريم باب « أطول ا»(5)
َ 

 . السرم . . . سواط نع رانيد نب ورمع نع ةتييع نبأ نع ۳٤١( ص
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 ةبشخب وأ ميظع رجحب هبرض اذإ : -هللا مهمحر- يعفاشلا لوق وهو دمحمو فسوي وبأ لاقو

 ةيدمعلا ىنعم رصاقتي هنأل ؛ ابلاغ هب لتقي ال امم هبرض دمعتي نأ : دمعلا هبشو ‹ دمع وهف « ةميظع
 «دمعلا هبش ناكف « هوحنو بيدأتلاك هريغ اهب دصقي هنأ امل ابلاغ اهب لتقي ال ةريغص ةلآ لامعتساب

 دوقلل ًابجوم ًادمع ناكف « فيسلاك لتقلا الإ هب دصقي ال هنأل ؛ ثبلت ال ةلآ لامعتساب رصاقتي الو

 دمعلا هبشي أطخ يأ دمعلا هبشيو دوقلا بجوي ال يذلا لعفلا اذه هب يمس « طوسبملا  يفو

 دصق مادعنا رابتعاب اطخلا ىنعمو . برضلا ىلإ لعافلا دصق ىلإ رظنلاب دمعلا ىنعم نم هيف امل

 ىلإ دصقي اغإ لقاعلاو لتقلا نود بيدأتلل برضلا ةلآ يه اهلمعتسا يتلا ةلآلا ىلإ رظنلابو لتقلا
 . فالخ الب دمعلا هبشي طخ كلذ ناكف « هتلاب لعف لك

 هبش ريسفت يف فالخلاو « دوقلا بجي لتقلا دصق نإ ةياور يف - هللا همحر - كلام نعو

 مل ةلآ لكب هدمعتي نأ : - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع دمعلا هبش : « حضوألا» يفو .دمعلا

 . لتقل عضوت
 ةبشخب وأ ميظع رجحب هبرض اذإ :-هللا مهمحر- يعفاشلا لوق وهو دمحمو فسوي وب لاقو ) :م

 لامعتساب ةيدمعلا ىنعم رصاقتي هنأل ؛ ابلاغ هب لتقي ال اب هبرض دمعتي نأ : دمعلا هبشو « دمع وهف ةميظع

 :ش ( هوحنو بيدأتلاك) :م لتقلا ريغ يأ :ش ( هريغ اهب دصقي هنأ امل ابلاغ اهب لتقي ال ةريغص ةلآ

 ‹ فيسلاك لتقلا الإ هب دصقي ال هنأل ؛ ثبلت ال ةلآ لامعتساب رصاقتي الو « دمعلا هبش ناكف ) :م قيرحتلاك

 . صاصقلا يأ :ش ( دوقلل اًبجوم دمع ناكف

 نود بيدآتلا دصقي نأ - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع طرتشي : «ىبتجملا» بحاص لاقو

 . ضحم دمعف الاغ فالتإلا ناك ام ادمعتم ناك نإ: امهدنعو « فالتإلا

 اًطوس « ريغص طوسب هبرض ولف « لتقلل حلصت ال ةلآ لكب : دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو

 ةلمج ناك نإف . تام نأ ىلإ تابرضلا يف ىلاو ولو « لكلا دنع دمعلا هبش وهف تامف نيطوس وأ

 مهمحر - ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو . امهدنع ضحم دمع وهف « ابلاغ هلثم لتقي ثيحب ىلاو ام

 ةفيخ ولو - هللا همحر - ةفينح يبأ لوقك « امهلوق ىلعدمعلا هبش وه مهضعب لاقو« - هللا

 . كلذب اًقورعم نوكي نأ الإ ‹ هيف صاصق ال دمع هبش وهف « تامف

 يبأ دنع دمعلا هبش : مهضعب لاقو . دوقلا بجي :- هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا دنعو

 . ابلاغ لتقت ال ةلآ لكب : امهدنعو . لتقلل عضوت مل ةلآ لكب هدمعتي نأ - هللا همحر - ةفينح

 . اذه انركذ دقو



 نم ةئام هيفو اصعلاو طوسلا ليتق « دمعلا ًأطخ ليتق نإ الأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هلو

 نم ةرغ ىلع اهلامعتسا نكمي ال ذإ هيف ةلمعتسم الو لتقلل ةعوضوم ريغ ةلآلا نألو « « لبإلا

 ةلآلا ىلإ ًارظن ةيدمعلا ترصقف ابلاغ لتقلا لصحي هبو « هلتق دوصقملا

 لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م :- هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ثيدحلا اذه . :ش ( لبإلا نم ةئام هيفو اصعلاو طوسلا ليتق دمعلا طخ ليتق نأ الأ ) :م ديب يبنلا

 نأ - هنع هللا يضر - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 اهنوطب ىف نوعبرأ اهنم لبإلا نم ةئام اصعلاب ناك ام دمعلا هبش ًاطخل ا ةيد نإ الأ » : لاق يب يبنلا
 0 ۲ یدال وا
 . دالوا

 ةثالثلا هجرخأ « - امهنع ىلاعت هللا ىضر - باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع اًضيأ يورو

 ًأطخلا ةيد نإ الأ » : هيفو . ثيدحلا « ةكمب حتفلا موي بطح ةا هللا لوسر نأ : هنع نوروكذملا

 . °" «اهدالوأ اهنوطب ىف نوعبرأ اهتم « لبإلا نم ةئام اصعلا وأ طوسلاب ناك ام دمعلا هبش

 يف قازرلا دبعو ةبيش يب نبا هاورو . «مهديناسم» يف قاحسإو يعفاشلاو دمحأ هاورو

 . قالطإلاب المع امهيلعو « ريبكلاو ريغصلا نيب دصقي ملة هنأ هب كسمتلاو «امهيفنصم»

 .لدبلا ىلع بصنلاب «هلتق» ىأ بابلا ثيدح بارعإ يف :-هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 (ةئام هيف »: هلوق نوكيو . ًادتبملا ربخ وه نوكيف عفرلاب يورو . ؟لبإلا نم ةئام هيف» نإ ربخو

 . اًقنأتسم امالک

 ذإ ‹ هيف ةلمعتسم الو لتقلل ةعوضوم ريغ ) :م ةريغص وأ ةريبك تناك ءاوس :ش ( ةلآلا نألو ) :م

 رسكب :ش ( ةرغ ىلع ) :م ةلآلا هذه لامعتسا نكي ال هنأل لتقلا يف يأ :ش ( اهلامعتسا نكمي ال

 ىلع لامعتسالابو يأ :ش ( هبو « هلتق دوصقملا نم ) :م . ةلفغ ىلع ءارلا ديدشتو « ةمجعملا نيغلا

 نطاب رمأ لتقلا ىلإ دصقلا ىنعي . :ش ( ةلآلا ىلإ ارظن ةيدمعلا ترصقف « ابلاغ لتقلا لصحبي ) :م ةرغ

 ماقأو « لتقلا ىلإ دصقلا ماقم لتقلل تعضو ةلآب برضلا عرشلا ماقأف « هيلع رمألا فقوي ال

 ببسلا ربتعاو ‹ دصقلا ةقيقح رابتعا طقسف « دصقلا مدع ماقم بيدأتلل تعضو ةلآب برضلا

 .« مالسإلا خيش طوسبم » يف اذك . هماقم مئاقلا

 . قودص وهو سوأ نب ةبقع هيفو: نسح (۱)

 . [۲۹۲۸]ەجام ناو« [ ٤٤1571 يتاسنلاو 1 4۸ ]دواد وب هاور : فقیعض (۲)

 . اعوفرم . ۔ . رمع نبا نع ةعيبر نب مساقلا نع ناعدج نب ديز ني يلع نع

 . فيعض :ناعدج نب ديز نب يلعو
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 لتق هنأل مثإلا نيلوقلا ىلع كلذ بجومو لاق . ةريغصلا اصعلاو طوسلاب لتقلاك دمعلا هبش ناكف

 ةيد لك نأ لصألاو ةلقاعلا ىلع ةظلغم ةيدلاو اطخل اب ههبشل ةرافكلاو برضلا يف دصاق وهو

 ثالث يف بجتو « اطخلاب ًارابتعا ةلقاعلا ىلع يهف دعب نم ثدحي ىنعم ال ءادتبا لتقلاب تبجو

 نإ دعب نم ظيلغتلا ةفص نيبنسو «ةظلغم بجتو -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع ةيضقل نينس
 صاصقلا طوقس يف رثؤت ةهبشلاو « لنقلا ءازج هنأل ثاريملا نامرح هب قلعتيو . ىلاعت هللا ءاش

 ىنعم رصاقتب ةلآلا رصاقتت نأل :ش ( ةريغصلا اصعلاو طوسلاب لتقلاك دمعلا هبش ناكف ) :م

 ( نيلوقلا ىلع ) :م دمعلا هبش بجوم يأ :ش ( كلذ بجومو لاق ) :م دمعلا هبش نوكيف . ةيدمعلا

 (برضلا يف دصاق وهو لتق هنأل مثإلا) :م : امهلوقو - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع يأ :ش

 :م ةرافكلا بوجو اًضيأ هبجومو يأ . «مثإلا» : هلوق ىلع اقطع عفرلاب :ش ( ةرافكلاو ) :م

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو . ةلآلا ىلإ رظنلاب يأ :ش ( ًاطخلاب ههبشل)

 - ةفينح يبأ دنع دمعلا هبش يف ةرافك ال نأ انباحصأ بتك يف تدجو ٠: حاضيإلا» يفو

 . فيفختلا باب نم كلذ نأل ةرافكلا عرش عني هيهانتو . هانتم لماك مثإلا نأل - هللا همحر

 . صاصجلاو يواحطلا هركذ . هدنع بجت اهنا حيحصلاو : « يفاكلا »يفو

 ( ةظلغم) :م اهنوك لاح ةيدلا بوجو اًضيأ كلذ بجومو يأ . اًضيأ عفرلاب :ش ( ةيدلاو ) :م

 اذه يف يأ :ش ( لصألاو ةلقاعلا ىلع ) :م ىلاعت هللا ءاش نإ اهريسفت ءيجيسو ةظلغم ةيد يأ :ش

 ینعمب ال) :م ءادتبالا نم لتقلا اهبجوي ةيد لك ينعي :ش ( ءادتبا لتقلاب تبجو ةيد لك نأ ) :م بابلا

 رارقإ نعو ادمع هدلو دلاولا لتق نعو « ةيدلا ىلع هيف اوحلاصي ا هب زرتحا :ش ( دعب نم ثدحي

 . هلام يف لتاقلا ىلع ةيدلا بجت روصلا هذه يف نإف . ادمع هلتق ناك دقو « أطخ لتقلاب لتاقلا

 :م هلوقو . مضلا ىلع ينب ةفاضإلاب رسكلا نم دعب امل هنأل لادلا مضب «دعب نم» : هلوقو

 :ش ( أطخ اب ارابتعا ) :م لبقتسم باب يف ةلقاعلا ريسفت ءيجيسو . نأ ربخ :ش ( ةلقاعلا ىلع يهف)

 ( ةظلغم بجتو - هنع هللا يضر - باطخل ا نب رمع ةيضقل نينس ثالث يف بجتو ) :م . هيلع اًسايق يأ

 باتك يف :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم ظيلغتلا ةفص نيبنسو ):م . ةظلغم اهنوك لاح ةيدلا يأ :ش

 . تايدلا

 يآ :ش ( رثؤت ةهبشلاو « لتقلا ءازج هنأل ثاريملا نامرح ) :م دملا هبش يأ :ش ( هب قلعتيو ) :م

 . ثاريملا نامرح يف اًضيأ رثؤي نأ يغبني ناك :ش ( صاصقلا طوقس يف ) :م ثاريملا نامرح نأل
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 . هانفلسأ ام هيلع ةححلاف دمعلا هبش ةفرعم زكنأ نإو-هللا همحر -كلامو « ثاريملا نامرح نود

 وأ ‹ يمدآ وه اذإف اديص هنظي ًاصخش يمري نأ وهو « دصقلا يف ًاطخ : نيعون ىلع اطخلاو : لاق

 كلذ بجومو . ًايمدآ بيصيف اضرغ يمري نأ وهو ‹ لعفلا يف اطخو . ملسم وه اذإف ايبرح هنظي
 : ءاسنلا) ¢ هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف  ىلاعت هلوقل ةلقاعلا ىلع ةيدلاو ةرافكلا

 ‹ نيهجولا يف ينعي هيف مثإ الو : لاق . هانيب امل نينس ثالث يف هتلقاع ىلع يهو « (۹۲ةيآلا

 ‹ لتقلا مثإ دارملا :اولاق

 :ش ( ثاريملا نامرح نود ) :م ةهبشلل صاصقلا طوقس يف رثؤت دمعلا هبش نأ : باوجلا ريرقتو

 . « لتاقلل ثاريم ال » : مالسلا هيلع هلوق وهو صنلاب لتقلا ءازج نامرحلا نأل

 يفو :ش ( هانفلسأ ام هيلع ةجحلاف دمعلا هبش ةفرعم ركنأ نإو - هللا همحر - كلامو ) :م

 . ًاطخو دمع لتقلا نأو دمعلا هبش ام يردأ ال : لوقي- هللا همحر - كلام ناكو :«طوسبملا»

 . هانفلسأام - هللا همحر - كلام ىلع يأ < هيلع ةجحلاف : - هللا همحر - فنصملا لاقو

 ليتق دمعلا ليتق نإ الآ » : مالسلا هيلع هلوق هب دارأ : ليق : - هللا همحر - لمكألا لاقو
 نأ قحلاو انيور ام لوقي نأ هلثم يف - هللا همحر - فنصملا نم دوهعملا نكلو « «اصعلاو طوسلا

 . لوقنملا ىنعملاو ثيدحلا ىلإ ارظن انفلسأ لاق اغنإ لاقي

 . ىفخيال ام ىلع انركذ امل : لوقي نأ هجوألا ناك: تلق

 نأ وهو ‹ دصقلا يف اطخ : نيعون ىلع أطخلاو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . ةيلاح ةلمج «هنظيا» : هلوق :ش ( ملسم وه اذاف اًببرح هنظی و « يمدآ وه اذإف اديص هنظی اًصخش يمري

 . تآجافملل نيعضوملا ىف «اذإف» ىف ءافلاو

 ةمجعملا داضلابو « ءارلاو ةمجعملا نيغلا حتفب :ش ( اًضرغ يمري نأ وهو « لعفلا يف ًاطخو ) :م

 ةيدلاو ةرافكلا) :م هيعونب ًأطخلا هيضتقي ام يأ :ش ( كلذ بجومو .اًيمدآ بیصیف ) :م . فدذهلا وهو

 ىلع يهو ((۹۲ ةيآلا : ءاسنلا ) ¢ هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف 3 : ىلاعت هلوقل ةلقاعلا ىلع

 هللا يضر - رمع ةيضقب نينس ثالث يف بجيو : هلوق هب دارا :ش ( هانیب امل نینس ثالث يف هتلقاع

 . هنع یلاعت

 همحر - فنصملا لاقو < - هللا همحر - يرودقلا مالك نم :ش ( هيف مثإ الو : لاق ) :م

 هيلع هلوقل نيروكذملا نيهجولا يف مثإلا بوجو مدع ينعي :ش ( نيهجولا يف ينعي ):م :-هللا
 . « نايسنلاو ًأطخلا يتمآ نع عفر » : مالسلا

 نأل فاضملا فذحب « لتقلا دصق مثإ يآ :ش ( لتقلا مثإ دارم ) :م خياشملا يأ :ش ( اولاق ) :م
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 عرش ذإ يمرلا لاح يف تبثتلا يف ةغلابملاو ةيزعلا كرت ثيح نم مثإلا نع ىرعي الف هسفن يف امأف
 ‹ هب نامرحلا قيلعت حصيف اّمثإ هيف نأل ثاريملا نم مرحيو ىنعملا اذه رابتعاب نذؤي ةرافكلا

 بجي ثيح تامف رخآ اعضوم باصأف ًاطخأف هدسج نم ًاعضوم برضلا دمعت اذإ ام فالخب

 : لاقو . دحاولاو لحملاك ندبلا عيمجو « هندب ضعب ىلإ دصقلاب دجو دق لتقلا نأل ؛ صاصقلا

 . عرشلا يف اطخلا مكح همكحف « هلتقيف لجر ىلع بلقني مئانلا لثم اطخلا ىرجم ىرجأ امو

 ىلع ةيدلا « يمدآ هيف فلت اذإ هبجومو هكلم ريغ يف رجحلا عضاوو رئبلا رفاحك ببسب لتقلا امأو

 الو هيف ةرافك الو . ةيدلا تبجوف ًاعفاد ًاعقوم لزنأف هيف دعتم وهو ‹ فلتلا ببس هنأل ةلقاعلا

 :-هللا همحر - ىعفاشلا لاقو . ثاريملا نامرح هب قلعتي

 ةيزعلا كرت ثيح نم مثإلا نع ىرعبي الف هسفن يف امأف ) :م : هلوق ىنعم وهو يفنم ريغ لتقلا مثإ
 رشابي مل هنأل مثإلا :ش ( ىنعملا اذه رابتعاب نذؤي ةرافكلا عرش ذإ « يمرلا لاح يف تبثتلا يف ةغلابلاو

 قيلعت ميقتسي مثإ عون هيف ناك اذإو « قيرطلا يف رورملاك اذهب ديفم حابملاو ةمالسلا قيرطب ةصحخرلا
 ( هب نامرحلا قيلعت حصيف اًمثِإ هيف نأل ثاريملا نم مرحيو ) :م :هلوق ىنعم وهو « هب ثاريملا نامرح

 . هيعونب أطخلا لتقلاب يأ :ش

 ‹ ةيدلاو ةرافكلا كلذ بجويو هلوقب لصتم اذه :ش ( برضلا دمعت اذإ ام فالخب ) :م

 هدسج نم ) :م هدي برض دصق نأب :ش ( اعضوم ) :م برضي نأ لجرلا دمعتي نآ كلذ ةروصو

 دجو دق لتقلا نأل « صاصقلا بجي ثيح تامف ) :م هقنع باصأ نأب :ش ( رخآ اعضوم باصأف ًاطخأف

 . ًأطخ وهف هريغ قنع باصأ اذإ ىتح :ش ( دحاولا لحملاك ندبلا عيمجو « هندب ضعب ىلإ دصقلاب

 ىلع بلقني مئانلا لثم ًاطخلا ىرجم يرجأ امو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( : لاق ) :م

 دصقلا لهأ نم سيل هنإف « ةقيقح ًاطخلا نود هنكل :ش ( عرشلا يف اطخلا مكح همكحف « هلتقيف لجر

 التاق ريصي نأ مهوتي عضوم يف « همون نعزرحتلا كرحتل ةرافكلا تبجو اغنإو « ًالصأ

 نأ زاوجل ثاريملا نع اًمورحم لعج اغنإو . اًضيأ كرحتلا كرتل بجت اغنإ اطخلا لتق يف ةرافكلاو

 . نامرحلا قح يف ربتعماذهو . ةقيقح اًمئاق نكي ملو مواقت نوي

 اًناسنإ تأطوأف ةباد ىلع ناك وأ « هلتقف ناسنإ ىلع حطس نم عقو ول : حضوألا يفو

 ًالتق هنوكل بلقني مئانلا لثم اذهف « هلتقف ناسنإ ىلع طقسف ةبشخ وأ ةنبل هدي يف ناك وأ « تامف

 . ًاطخلا ىرجم يرجأف اموصعم

 ةيدلا « يمدآ هيف فلت اذإ هبجومو هكلم ريغ يف رجحلا عضاوو رئبلا رفاحك ببسب لتقلا امآو ) :م

 يف ينعي :ش ( اعفاد ) :م رئبلا يف ينعي :ش ( اًعقوم لزنأف هيف دعتم وهو ؛ فلتلا ببس هنأل ةلقاعلا ىلع

 :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ثاريملا نامرح هب قلعتي الو هيف ةرافك الو « ةيدلا تبجوف ) :م رجحلا
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 يف هب قحلأف ةقيقح هنم مودعم لتقلا نأ : انلو . ًالتاق هلزنأ عرشلا نأل هماكحأ يف ًاطغل اب قحلي

 مثأي ال « هكلم ريغ يف رفحلاب مثأي ناك نإ وهو « لصألا ىلع هريغ قح يف يقبف نامضلا قح

 يف دمع هبش نوكي امو هببسب نامرحلااذكو « لتقلا بنذ ةرافك هذهو .اولاق ام ىلع توملاب

 صتخي ال اهنود امو « ةلآلا فالتخاب فلتخي سفنلا فالتإ نأل ؛ اهاوس اميف دمع وهف سفنلا

 . ملعأ هللاو ‹ ةلآ نود ةلآب هفالتإ

 لاق هبو . ثاريملا نع مرحيو ةراقكلا بجيف . ًاطخلا ماكحأ ىف يأ :ش ( هماکحأ يف ًاطخ-اب قحلي

 نامضلا يف ينعي :ش (ًالتاق هلزنأ عرشلا نأل ):م ؛- هللا همحر - دمحأو - هللا همحر - كلام

 . رشابملاک ببسملا مهدنعف ةرشابملاك ناكف

 لتقلا ةرشابم نأل ةقيقح لتقلل رشابب سيل هنأل :ش ( ةقيقح هنم مودعم لتقلا نأ : انلو ) :م

 :ش ( نامضلا قح يف ) :م رشابملاب يأ :ش ( هب قحلأف ) :م دجوي ملو لوتقملاب لتاقلا نم لعف لاصيأإ
 نامرحو ةرافكلا قح وهو :ش ( هريغ قح يف يقبف ) :م لصألا فالخ ىلع ردهلا نع مدلل ةنايص

 . ثاريملا

 رفاحلا : لاقيامع باوج اذه « مئأي ناك نإ وهو « لتقلا مدع وهو :ش ( لصألا ىلع ) :م

 . ًاطخلا يف متركذ امك « هب نامرحلا قيلعت حصي لعفلا نم مثإ هيف امو . مثأي هكلم ريغ يف

 ( اولاق ام ىلع توملاب مثأي ال « هكلم ريغ يف رفح اب مثأي ناك نإ وهو ) :م هنأ وه : باوجلا ريرقتو

 انه :ش ( لتقلا بنذ ) :م ةرافك اهيف اهعزاني يتلا ةرافكلا يأ :ش ( ةرافك هذهو ) :م خئاشملا يأ :ش

 الف انه لتق الو لتقلا ببسب يأ :ش ( هببسب ) :م ثاريملا نع :ش ( نامرحلا اذكو ) :م . ةراقك الو

 . نامرح

 هبش سفنلا نود اميف سيل ينعي :ش ( اهاوس اميف دمع وهف سفنلا يف دمعلا هبش نوكي امو ) :م

 ال سفنلا فالتإ نإف :ش ( ةلآلا فالتخاب فلتخي سفنلا فالتإ نأل ) :م أطخ وأ دمع وه اغنإ دمع

 ةلآب هفالتإ صتخي ال ) :م سفنلا نود ام يآ :ش ( اهنود امو ) :م هارجم يرجي امو حالسلاب الإ دصقي

 اصعلاو طوسلاب دصقي + نيكسلاب دصقي امك نيعلا ءقف نأ ىرت الأ :ش ( ملعأ هللاو « ةلآ نود

 . ةريغصلا
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 هبجوي ١ امو صاصقلا بجوی ام باب
 . هانيب املف ةيدمعلا امأ ًادمع لتق اذإ ديبأتلا ىلع مدلا نوقحم لك لتقب بجاو صاصقلا : لاق

 . ةاواسملا ققحتتو ةحابإلا ةهبش يفتنتلف ديبأتلا ىلع مدلا نقح امأو

 ( هبجوي ال امو صاصقلا بجوی ام باب) :م

 غرف الو . صاصقلا بجوي ال ام نايب يفو « صاصقلا بجوي ام نايب يف باب اذه يأ :ش

 جاتحا ‹ هبجوي ال دقو ‹ صاصقلا بج وي دق وهو : دمعلا اهتلمج نم ناكو لتقلا ماسقأ نايب نم

 . ةدح ىلع باب يف كلذ ليصفتلا ىلإ

 :ش ( مدلا نوقحم لك لتقب بجاو صاصقلا ) :م : - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لكشي الو « نمأتسملا نع هب زرتحا ديبأتلا ىلع لخد هجو نم كفسي نأ هعنم اذإ : همد نقح نم

 نم كلذ نأل صاصقلا بجي ال هنأ عم « مدلا نوقحم ملسمل ملسم لتق هنإف « هنبا بألا لتقب

 . لوصألا يف مالكلاو دعاوقلا تحت لخدي الف ضراوعلا

 . صاصقلا بجي ال ًاطحخ لتق اذإ هنأل هب ديق :ش ( دمع لتق اذإ ديبأتلا ىلع ) :م

 «(دوق دمعلا» : مالسلا هيلع هلوق نم تايانحلا باتك لئاوأ يف :ش ( هانيب املف ةيدمعلا امأ ) :م

 . اهب لماش ةيانحلا نأو

 دوعلاو « ةحابإلا ةهبش هيف نأل « نمأتسملا نع هب زرتحا :ش ( ديبأتلا ىلع مدلا نقح امأو ) :م

 . لوتقملاو لتاقلا نيب :ش ( ةاواسملا ققحتتو ةحابإلا ةهبش يفتنتلف ) :م هلوقب هيلإ راشأ برحلا راد ىلإ

 : هجوأ نم ثحبب هیفو : - هللا همحر - لمكألا لاقو

 . بوجولاب صاصقلا فصو يفاني كلذو هيلإ بودنم وفعلا نأ : لوألا

 راد يف ملسملا نوكي نأ هنم روصتي ام ىهتنا هنأل روصتم ريغ ديبأتلا ىلع مدلا نقح نأ : يناثلا

 . هللاب ذایعلاو دادترالاب لوزی وهو «مالسإلا

 . صاصق الو هيف ةدوجوم اهنإف «ملسملا هنبا لتق ملسمب ةضوقنم اهنأ : ثلاثلا

 ةاواسم الو صاصقلا بجو اًملسم نمأتسملا لتق اذإو « ةاواسملا توبثل ديبأتلا ديق نأ : عبارلا

 . وفعلا نيبو هنيب ةافانم الو . ءافيتسالا قح توبث بوج ولاب دارملا نأ : لوألا نع باوحلاو

 ربتعي ال ضراع دادترالاو لصألا بسحب وه ام ‹ ديبأتلا ىلع نقحلاب دارملا نأ : يناثلا نعو

 . ضراعال لصأ هراد ىلإ يبزحلا عوجرو «هب
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 رحلا لتقي ال :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو . تامومعلل دبعلاب رحلاو « رحلاب رحلا لتقيو : لاق

 رح لتقي ال نأ ةلباقلا هذه ةرورض نمو . ( دبعلاب دبعلاو رحاب رحلا » : ىلاعت هلوقل دبعلاب
 ةاواسملا ىلع صاصقلا ىنہم نألو «دنعب

 . ةوبألا ةهبش ال ام بلقنا هنكلو « تباث صاصقلا نأب : ثلاثلا نعو

 . سكعلا فالخب ءافيتسالا نم عنام ريغ ناصقن ىلإ توافتلا نأب : عبارلا نعو

 (تامومعلل دبعلاب رحلاو ءرحلاب رحلا لتقيو ) :م: - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 امج جف اعواظم لعق نمو ل هلوقو ‹ ( ىلتقلا يف صاصعقلا مكيلع بتك # : هلوق هب دیری :ش

 ٠٤ دوق دمعلا» : الب هلوقو € سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو :  هلوقو « 4 اًناطلس هيلول

 هسفن دبعب لتقيال نكلو . ةمألاباذكو « دبعلاب رحلاو : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 .اندنع

 - ةرمس نع - هللا همحر - نسحلا ىورامل . اًضيأ هسفن دبعب لتقي : دوادو يعخنلا لاقو

 . ٤ هانعدج هعدج نمو « هانلتق هدبع لتق نم » : لاق ةا هنآ - هنع هللا یضر

 ًالومحم ناك حص نئلو « - هنع هللا يضر - ةرمس نم « لتق نم » : عمس ام نسحلا: انلق

 دبعلاو رحلا نيب صاصقلا طوقس ليلدب خوسنم اذه : ليقو . عاقيإلا ةدارإ نود رجزلا ىلع

 . عامجإلاب

 ء-هللا همحر - كلام لاق هبو :ش ( دبعلاب رحلا لتقي ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 : ةلباقم يهو :ش ( ةلباقملا هذه ةرورض نمو « ( دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا :  ىلاعت هلوقل ) :م

 لتاقلا نيب :ش (ةاواسملا ىلع صاصقلا ىنبم نألو « دبعب رحل ا لتقي ال نأ ) :م دبعلاب دبعلاو « رحلاب رحل ا

 . هجیرخت مدقت: حیحص )1(

 نع ةداتق قيرط نم[ ٩] ٠٤١٠٤ تايدلا » يف يذمرتلاو ٩] ٤٥٠١ [ ٤ تايدلا » يف دواد وبأ هاور : فيعض )(

 اًضيأ نعنع ةداتقو « نعنع دقو سلدم وهو فورعم فالح ةرمس نم نسحلا عامس يفو « ةرمس نع نسحلا
 . سلدم وهو

 ملعلا لهأ ضعب لاقو اذه ىلإ يعخنلا ميهاربإ : مهنم نيعباتلا نم ملعلا لهآ ضعب بهذ دقو : يذمرتلا لاقو

 وهو «سفنلا نود اميف الو سفنلا يف صاصق دبعلاو رحلا نيب سيل : حابر يبأ نب ءاطعو يرصبلا نسحلا مهنم

 نایفس لوق وهو « هب لتق هریغ دبع لتق اذإو « هب لتقي ال هدبع لتق اذإ : مهضعب لاقو « قاحسإو دمحأ لوق

 . ها . ةفوكلا لهأو يروثلا
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 امهنأل ؛ دبعلاب دبعلا فالخب هفرطب رحلا فرط عطقي ال اذهلو ‹ كولمملاو كلاملا نيب ةيفتنم يهو

 دمتعي صاصقلا نأ : انلو . ناصقن ىلإ توافت هنآل رحلاب لتقي ثيح دبعلا فالخبو « نايوتسي

 نيدبعلا نيب صاصقلا نايرجو < امهيف نايوتسيو رادلاب وأ نيدلاب يهو ‹ ةمصعلا يف ةاواسلملا

 . هادع ام ىفني الف ركذلاب صيصخت صنلاو . ةحابإلا ةهبش ءافتناب نذؤي

 ( هفرطب رحلا فرط عطقي ال اذهلو ‹ كولمملاو كلاما نيب ةيفتنم ) :م ةاواسملا يأ :ش ( يهو ) :م لوتقملاو

 . ةكولمملا يف :ش ( نايوتسي امهنأل ؛ دبعلاب دبعلا فالخب ) :م دبعلا فرطب يأ :ش

 دبعلا نيب توافتلا نأل يأ :ش ( ناصقن ىلإ توافت هنأل رحلاب لتقي ثيح دبعلا فالخبو ) :م

 . فرطلا يف امك هسكع نود لكلاب يفوتسي نأ زوجيف « ناصقن ىلإ توافت رحلاو

 :ش ( نيدلاب ) :م ةمصعلا يأ :ش ( يهو « ةمصعلا يف ةاواسملا دمتعي صاصقلا نأ : انلو ) :م

 رحل ا يأ :ش ( نايوتسيو ) :م « اندنع ينعي :ش ( رادلاب وأ ) :م - هللا همحر - يعفاشلا دنع ينعي

 نيب صاصقلا نايرجو ) :م امهنيب صاصقلا يرجيف « رادلاو نيدلا يف يأ :ش ( امهيف ) :م دبعلاو

 ال اذهلو « ةحابإلا ةهبش ثروت رفكلا ةقيقحو «رفكلا رثأ قرلل لاقي امع باوج اذه :ش ( نيدبعلا
 ريدقتو « ةحابإلا ةهبش ثروت هرثأ اذكف « - هللا همحر - ىعفاشلا دنع اًقلطم رفاكلاب ملسملا لتقي

 . نيدبعلا نيب صاصقلا نايرجو : هلوق ىنعم وهو « ةحابإلا ةهبش ثروي ال : لاقي نأ باوجلا

 امل مقلق امك ناك ول هنأ : كلذ ىلع ليلدلاو « ةحابإلا ةهبش ءافيإب ملعي يأ :ش ( نذؤي ) :م

 . نينمأتسملا نيب يرجي ال اذهلو « نيدبعلا نيب صاصقلا نايرج زاج

 يف ةلباقملا نم لدتسا امع باوج اذه: ش ( ركذلاب صيصخت صنلاو . ةحابإلا ةهبش ءافتناب ) :م

 . اهركذب صيصخت ةلباقملا هيف يذلا صنلا نأ :ههجو «ةيآلا

 ال هنإف € یٹئإلاب یٹالارل : هلوق يفامک ‹صوصنملا ادع ام يأ : :ش ( هادع ام يفنی الف ) : م

 . عامجإلاب سكعلا الو یٹنألاب ركذلا يفني

 يضر - سابع نبا نأ كلذ « لوتقملاب لتاقلا ريغ لتق دارأ نم ىلع درلا : صيصختلا ةدئافو
 ‹ اتلتتقا ىرخألا ىلع ًالتقم امهادحإ يعدت برعلا نم نيتليبق نأ : ىور - امهنع ىلاعت هللا

 لرزنأف . انم دبعلا لتقب مهنم رحلاو « ىثنألاب مهنم ركذلا لتقب الإ اضرن ال : لضفلا ةيعدم تلاقف

 . مهيلع ادر ةيآلا هذه ىلاعت هللا

 ةاواسملا دمتعم فارطألا يف صاصقلا نأب : بيجأ دقو « فارطألا نع باوجلا ركذي ملو

 يف تباث قرلا نأل كلذ يف امهنيب ةاواسم الو « ءالشلاب ةحيحصلا ديلا عطقي ال هنإف « ءازجلا يف

 . اهيف ايواست دقو « ةمصعلا يف اهدعقي اهيف صاصقلا نإف ١ سوفنلا فالخب مسجلا ءازجأ
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 لتقي ال »: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هل . - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ يمذلاب ملسملاو : لاق

 ام :انلو . ةهبشلا ثرويف حيبم رفكلا اذكو . ةيانجلا تقو امهنيب ةاواسم ال هنألو « رفاکب نمؤم

 . «يمذب املسم لتق» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نآ يور

 ملسملا لتقب يأ :ش ( يمذلاب ملسملاو ):م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( - هللا همحر - يعفاشلل اًئالخ ):م - هللا امهمحر - يبعشلاو يعخنلا لاق هبو . يمذلاب

 ‹ رفزو ‹ يعازوألاو « يروشلاو « روث يبأو « - هللا همحر - دمحأو « - هللا همحر- كلامو

 .هللا همحر - يرصبلا نسحلاو ءاطع لوق وهو « - هللا مهمحر - رهاوظلا باحصأو

 مث اًيمذ يمذ لتق ول امأ « اًملسم لتقلا لاح لتاقلا ناك اذإ اميف فالخلا : «طوسبملا» يفو

 . عامجإلاب صتقي لتاقلا ملسأ

 - نامشع نأ :يور امل « هب لتقي ةليغ يمذلا ملسملا لتق اذإ : -هللا همحر - كلام نعو

 وأ هتيب لخدي ىتح لجرلا عدخي نأ : ةليخلاو ‹ ةروصلا هذه يف هب رمأ - هنع ىلاعت هللا يضر

 . هعم ناک نإ هلام ذخأي وأ هلتقیف « هوحن

 يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م - هللا همحر - يعفاشلل يأ :ش (هل ) :م

 -ةفيحج يبأ نع - هللا همحر - يراخبلا هاور ثيدحلا اذه :ش (« رفاكب نمؤم لتقي ال» ) :م : ي

 - : لاقف ؟ نآرقلا يف سيل ام مكدنع له - هنع ىلاعت هللا يضر - اًيلع تلأس : لاق - هللا همحر

 . « رفاكب ملسم لتقي ال نو « ريسألا كاكفو لقعلا»

 نمؤم لتقي ال الأ ) : هيفو ًالوطم - هللا همحر - ىئاسنلاو - هللا همحر - دواد وبأ هجرخأو

 ىبنلا نع « هدج نع «هيبأ نع « بيعش نب ورمع نع « اًضيأ ةجام نباو دواد وبأ یورو . « رفاکب

 . « رفاكب نمؤم لتقي ال » : لاق ةي

 لتاقلا نأل هب ديق :ش ( ةيانجلا تقو ) :م يمذلاو ملسملا نيب يأ :ش ( امهنيب ةاواسم ال هنألو ) :م

 . هانركذ دقو « عامجإلاب هنم صتقي هنإف « ملسأ مث لتقلا تقو اًيمذ ناك اذإ

 :م .رفكلا ةنتف يأ € ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو # : ىلاعت هلوقل :ش ( حيبم رفكلا اذكو ) :م

 . ةاواسملا مدع يف ةهبشلا ثروي اًحيبم رفكلا نوك يأ :ش ( ةهبشلا ثرويف)

 ادنسم يور اذه :ش ( «يمذب اًملسم لتق » : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام انلو ) :م

 نب ميهاربإ انثدح « رطم نب رامع نع( هننس »يفو « ىنطقرادلا هجرخأف دنسملاامأ « ًالسرمو

 ىلاعت هللا يضر - رمع نبا نع « يناملسلا نب نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع يملسألا دمحم

 . «هتمذ ىفو نم مركأ انأ :٠ لاقو « دهاعمب اًملسم لتق ب هللا لوسر نأ : - امهنع
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 براحملا رفك حيبملاو . رادلا وأ فيلكتلا ىلإ ًارظن ةتباث ةمصعلا يف ةاواسملا نألو

 نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع يروشلا نع « قازرلا دبع قيرط نم هجرخأف : لسرملاامأو
 . هركذف ةا ىبنلا نأ - هللا همحر - ىناملسلا نب نمحرلا دبع نع

 فيكف ثيدحلا لصو اذإ ةجح هب موقت ال فيعض يناملسلا نبا : ينطقرادلا لاق :تلق نإف

 كلذ رثك ىتح ثيداحألا قرسيو « ديناسألا بلقي يواهزلا رطم نب رامع : لاقو .؟ هلسريامع

 ‹ نيعباتلا نم فورعم لجر وهو . «تاقثلا» يف هركذو نابح نبا هقثو يناملسلا نبا :تلق

 ىتح ءاملعلا رثكأو دمحأو كلامو ءاندنع ةجح لسرملاو « احيحص هثيدح نوكي كلذك ناك اذإف

 سأر ىلإ كلذك رمألا لزي ملو « لسرملا لوبق ىلع نوعباتلا عمجأ : يربطلا ريرج نب دمحم لاق

 .ةعدب لسرملا در ليق ىتح لسرملا در ثدحف نيتئاملا

 -هللا همحر- يعفاشلا هاور ام : انلو . ننسلا رثكأ در دقف لسرملادر نم : ربلا دبع نبا لاقو

 عيبرلا نب سيق انأ : - هللا همحر - ينابيشلا نسحلا نب دمحم انربخأ : اًصضيأ «هدنسم» يف

 «مشاه ينب ىلوم هللا دبع نب هللا دبع نع « نوميم نب نيسحلا نع « بلع نب نابأ نع «يدسألا

 - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع يتأ : لاق -هللا همحر - يدسألا بونجلا يبأ نع

 هوخأ ءاجف « هلتقب رمأف ةنيبلا هيلع تماقف : لاق ةمذلا لهأ نم الجر لتق نيملسملا نم لجرب

 يخأ يلع دري ال هلتق نكلو « ال : لاق « ؟ كودده وأ كوعزف مهلعل : لاقف « توفع دق :لاقف

 . انتیدک هتیدو انمدک همدف انتمذ هل ناک نم فرع تن : لاقف « ینوضوعو

 . هثیدح بتکی ‹« ثیدحلا یف يوقلاب سیل : - هللا همحر- نابح نبا لاقو . هنع یور نم لق

 . ىظحي ابرو :لاق «« تاقثلا» ىف نابح نبا هركذ : تلق . «ءافعضلا» ىف يراخبلا هركذو

 (رادلا وأ فيلكتلا ىلإ ارظن ةتباث ةمصعلا يف ) :م يمذلاو ملسملا نيب يأ :ش ( ةاواسملا نألو ) :م

 ‹فيلاكتلا ةماقإل ءاقبلا قحتسي هنأ : هلصاح « ةمصعلا تبثي كلذك ناك نإف « اندنع ينعي :ش

 . كالهلا بابسأ عوفرم ضرفلا مرحم نوكت نأب الإ اهتماقإ نم نكي الو

 رفكلااذكو : - هللا همحر - يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( براحملا رفك حييملاو ) :م

 نيذلا اولتاق : ىلاعت هللا لاق . ةبراحملا رفك حييملا لب رفكلا قلطم نأ ملسن ال انأ هريرقتو « حيبم

 . ( ةيزجلا اوطعي ىتح :  هلوق ىلإ € هللاب نونمؤي ال
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 يف دهع وذ الو هقايسل يبرحلا ىور اجب دارملاو . ةهبشلا ءافتناب نذؤي هلثمب لتقلاو « ملاسملا نود

 . ةرياغملل فطعلاو « هدهع

 قبي ملف « انراد لهأ نم راص ةمذلا رفكلا دقعي هنأل ملسملا رفك نود يأ :ش ( ملاسملا نود ) :م

 ريغ اهسفنب اهنأل برحلا ىلع تباث ريغ اهرفك نأل ‹ لتقلا حيبي ال ةأرملا رفك اذهلو . اًحيبم هرفك

 ‹«يمذلا لام ةقرسب عطقلا بجي ىتح اعيمج لاملاو سفنلا يف رثؤت رادلاب ةمصعلاو « هل ةحلاص

 . ةمذلا دقعل اًضيأ همد نقحو

 نأ :هنايب ‹« «ةهبشلا ثرويف » :- هللا همحر - يعفاشلا لوقل عفد اذه :ش ( هلثمب لتقلاو ) :م

 ثروي ال يذلا رفك نأب ينعي :ش ( ةهبشلا ءافتناب نذؤي ) :م يمذلاب يمذلا لتق يأ « هلثمب لتقلا

 . نييبرحلا نيب يرجي ال امك امهنيب صاصقلا ىرج امل درو اذإ ةهبشلا

 . ؟ملسم هلتق اذإ ةهبشلا ثروي : ليق نإف

 . صاصقلا بجيف ملسملاك اًموصعم ملسملا هلتق لبق نوكي : انلق

 - يلع ثيدح نم - هللا همحر - يعفاشلا هب لدتسا امع باوج اذه :ش ( ىور امب دارملاو ) :م

 يبرحلا ) :م رفاكب نمؤملا لتقي ال» : هلوق نم يعفاشلا ىور امع دارملا يأ . - هنع ىلاعت هللا يضر

 . ثيدحلا قايسل يأ :ش ( هقايسل ) :م يبرحلا رفاكلا يأ :ش ((

 حرش)» يف -هللا همحر - يواحطلا هركذ ام : هنایب :ش ( هدهع يف دهع وذ الو ) :م : هلوقو

 ناك ولو ءادرفم نكي مل - هنع ىلاعت هللا يضر - ىلع نع ةفيحج وبأ هاكح يذلا نأ :« راثآلا

 هجوو . ( هدهع يف دهع وذ الو : هلوق وهو < هريغب الصوم نکلو <« اولاقام لمتحال ادرفم

 . هيلع فوطعملا ريغ فوطعملا نأل :ش ( ةرياغملل فطعلاو ) :م . لوألا ىلع اذه فطع هنأ : كلذ

 ‹ هسفنب ًالقتسم نوكي ال اميف اًصوصخ ةقيقح فطعلل واولا : «رارسألا»و «طوسبملا» يفو

 الف الإو ءاًصاصق لتقلا يفن يناثلا نوكيف « لتقلا قلطم يقب ال اًصاصق لتقلا يقب لوألا هجوو

 لوطلا ةياغ يف . ..]اذكو « طوطحم تايدلا نسح ىف هلوقك ريصيف ‹« نيتلمحلا نيب ةبسانم

 . ًالیکو نوکیف

 ‹ةصقان هتلمج « هدهع يف دهع وذ الو : - هللا همحر - ٠ مالسإلا خيش طوسبم» يفو

 وذ لتقيالو : هانعم نوكيف «اًصاصق لتقلا يف ةلماكلا ربخو « ةلماكلا ةلمحلا ربخ هربخ نوكيف

 لتقي ال : هانعم ريصي هنأل «ء اذه حصي ال اًقلطم ةلماكلا يف رفاكلا ناك ولف ‹ رفاکب هدهع يف دهع

 . عامجإلاب يمذلاب لتقي يمذلا نإف « عامجإلاب كلذك سيلو . رفاكلاب لطم دهع وذ

 الو رفاکب ملسم لتقی الو يآ « هدهع يف دهع يذب الو » : تاياورلا ضعب يف يور دق : لیق ناف
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 ؛ بارحلا ىلع ثعاب هرفك كلذكو « ديبأتلا ىلع مدلا نوقحم ريغ هنأل نمأتسملاب لتقي الو : لاق

 سايق نمأتسملاب نمأتسملا لتقيو . انيب امل نمأتسملاب يمذلا لتقي الو ‹ عوجرلا دصق ىلع هنأل

 حيحصلاو « ريغصلاب ريبكلاو « ةأرملاب لجرلا لتقيو « حيبملا مايقل اناسحتسا لتقي الو ةاواسملل

 ‹ تامومعلل نونجملابو فارطألا صقانبو نمزلاو ىمعألاب

 . دهع يمذ

 «رفاكلا ىلع ال نمؤملا ىلع فوطعم هنأ لوقنف حص نئلو . ةلوهجم ةذاش ةياور يه : انلق

 نمأتسملا : يأ « لوقن هبو نمأتسم دهع يذب درملاو . برخ بض رحج يف امك زاوجلا ىلع رجلاو
 . نمأتسملاب لتقي ال

 ىلع مدلا نوقحم ريغ هنأل ) :م . نمأتسملاب ملسملا لتقي ال يأ :ش ( نمأتسملاب لتقي الو : لاق ) :م

 . يبرحلاك ناكف « هراد ىلإ :ش ( عوجرلا دصق ىلع هنأل بارحلا ىلع ثعاب هرفك كلذكو « ديبأتلا

 - لمكألا لاق . ديبأتلا ىلع مدلا نوقحم ريغ هنأل :ش ( انيب ال نمأتسملاب يمذلا لتقي الو ) :م

 دوهعملا نأل حضاوب سيلو « هدهع يف دهع وذ الو » : ايب هلوق ىلإ ةراشإ وه هلتق : - هللا همحر

 نوكي نأ نم مغ يبرحلاب كانه ديرأ اذإ الإ يبرح رفاكب كلذ انردق اننألو « انيور ال هلثم يف هنم

 هنع باوجلاو « يبرحلا ملسملا لتق ةيفيك نع لاؤسلا نع انينغيو «قحلا وهو « ابراحم وأ اًتمأتسم
 .« يور امل» : لقي ملف ليوأت وه اغإو «يورمب سيل روكذملا ريدقتلا نأل «انيب ا» : هلوقب

 امهنيب :ش (ةاواسملل ) :م نامألاب امهمد انقح امهنأل :ش ( اًسايق نمأتسملاب نمأتسملا لتقيو ) :م

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو . نيئفاكتم اراصف « امهمد نقح ثيح نم

 ىلع هنإ :انلق ال « بارحلا ىلع ثعابلا رفكلا وهو :ش ( حيبملا مايقل اًتاسسحتسا لتقي الو ) :م

 فارطألا صقانبو نمزلاو « ىمعألاب حيحصلاو « ريغصلاب ريبكلاو « ةأرملاب لجرلا لتقيو ) :م
 نم كلذ ريغو (اًتاطلس هّيلول انلعج دقف اًمولظم لتق نم # : هلوق اهب دارأ :ش ( تامومعلل نونجلابو

 .٠ .لجرلا لتقيو» : هلوق نم هانركذ يذلا اذهو . صاصقلا بوجو ىلع اهمومعب ةلادلا تايآلا

 . ملعلا لهآ رثكأ لوق هرخآ ىلإ

 ذحخأ ءاش نإ اهيلوف ةأرما لجرلا لتق اذإ : - هللا همحر - يرصبلا نسحلا نع ءاطع نعو

 - يلع نع يور اذکه . هلتقو فالآ ةتس لتاقلا يلو ىلإ عفد ءاش نإو « مهرد فالآ ةتس اهتيدب

 . هنع یلاعت هللا يضر
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 الو : لاق . ينافتلاو لتاقتلا روهظو صاصقلا عانتما ةمصعلا ءارو اميف توافتلا رابتعا يف نألو

 ىلع ةجح هقالطإب وهو « هدلوب دلاولا داقي ال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هنباب لجرلا لتقي

 ءًاحبذ هحبذ اذإ داقي : هلوق یف -هللا همحر- كلام

 - يعفاشلاو كلام لاق 4 ىئنألاب ىشنألاو # : ىلاعت هلوق ريسفت يف «فاشكلا » يف ركذو

 . كلامو يعفاشلا بتك ةماعل فلاخم اذه نكل « ىثنألاب ركذلا لتقي ال : - هللا امهمحر

 اذهو :ش (ينافتلاو لتاقتلا روهظو صاصقلا عانتما ةمصعلا ءارو اميف توافتلا رابتعا يف نألو ) :م

 . هللا همحر - يعفاشلا هيف انفلاخ ام عيمحل حلصي هلك

 يأ :ش ( : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هنباب لجرلا لتقب الو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نم « ةجام نباو « يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه . :ش ٠( هدلوب دلاولا داقي ال» ) :م ةي يبنلا لوقل

 - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخلا نب رمع نع « هدج نع « هيبأ نع ‹ بیعش نب ورمع ثیدح

 . ۲ هدلوب دلاولا داقي ال » : لوقي دي هللا لوسر تعمس : لاق

 ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع «سواط ثيدح نم اًضيأ ةجام نباو « يذمرتلا ىورو
 هدنس يفو . دلولاب دلاولا لتقي الو ,دجاسملا يف دودحلا ماقت ال » : لاق يب يبنلا نآ - امهنع

PP. 
 . 'فيعض وهو ملسم نب ليعامسإ

 :ش (داقي : هلوق يف - هللا همحر - كلام ىلع ةجح هقالطإب ) :م ثيدحلا اذه يأ :ش ( وهو ) :م

 وأ فيسلاب هامر ول امأ . هلتق دصق اذإ ينعي :ش ( اًحبذ ):م نبالا يأ :ش ( هحبذ اذإ ) :م دلاولا يأ

 . صاصق الف « هلتق دري ملو نيكسلا

 لاح لكب نبالاب بألا لتقيال : - هللا همحر - بهشأ لاق : ةيكلاملل «رهاوجلا» يفو
 . < كيبأل كلامو تنأ » : لب هلوق وهو « ةهبشلل

 هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةاطرأ نب جاجح قيرط نم [ ۲۹۱۲ ] ةجام نبا « [ ۱٤۳۳ ] يذمرتلا هاور : نسح )1(

 نع يمزرعلا نع يه امنإ ةعطقنم ورمع نع هتياور جاجحلاو « اعوفرم . . . -هنع هللا يضر -ورمع هدج نع

 نب ورمع نع نالجع نب دمحم نع يقهيبلا هجرخأ ثيدحلاو ‹« كورتم اذه يمزرعلاو « بيعش نب ورمع

 . نسح يقهيبلا دانسإو « (۳۸ /۸ )- هنع هللا يضر- ورمع نع هدج نع هيبأ نع بيعش

 رانيد نب ورمع نع ملسم نب ليعامسإ قيرط نم [ ۲٥۹4 ] ةجام نبا « [ ۱٤٩٤ ] يذمرتلا هج رحخآ : فیعض (۲)

 . فيعض وهو يكملا ملسم نب ليعامسإ هيفو اعوفرم . . . سابع نبا نع سواط نع

 هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع نع ملعملا بيبح قيرط نم [ ۰ 14 عويبلا » يف دواد وب هاور : حيحص (۳)

 . اعوقرم . . .هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم نع [ ۲۲۹۱ ]ةجام نبأ هاورو «اًعوفرم .. .
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 يف هدجو نإو هلتق هل زوجي ال اذهلو « هؤانفإ هل قحتسي نأ لاحملا نمف ؛ هئايحإل ببس هنألو
 « هثراو هفلخب مث لوتقملا هقحتسي صاصقلاو . نصحم وهو ًايناز وأ ًالتاقم ءادعألا فص

 لبق نم ةدجلاو ةدلاولا اذكو ‹ بألا ةلزنمب اذه ىف الع نإو ءاسنلا وأ لاجرلا لبق نم دجلاو

 لجرلا لتقي الو : لاق . طقسملا مدعل دلاولاب دلولا لتقيو انيب ال تدعب مأ تبرق مألا وأ بألا

 ‹ صاصقلا هسفن ىلع هسفنل بجوتسي ال هنأل ؛ هدلو دبعب الو « هبتاكم الو « هربدم الو « هدبعب

 ‹ هيلع هدلو الو

 مألاو تامومعلل هنباب لتقي : - هللا مهمحر - مكحلا نباو « رذنملا نباو دوادو يثيللا لاقو

 . هللا امهمحر - دمحأو ىعفاشلا لاق هبو . تادجلاو دادجألااذكو . بألاك

 نأ لاحملا نمف ) :م . دلولا ءايحإلل يأ :ش ( هئايحإل ببس ) :م بألا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 يأ :ش ( هلتق ) :م نبالل يأ :ش ( هل زوجي ال ):م « كلذ لجألو يأ :ش ( اذهلو « هؤانفإ هل قحتسي

 . بألا لتق

 :م اًيناز هدجوو يأ :ش ( ایناز وا ًالتاقم ) :م هنوک لاح :ش ( ءادعألا فص يف هدجو نإو ) :م

 . نصحم هنأ لاحلاو يأ :ش (نصحم وهو)

 اًيمار وأ :- هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو . اًعرش هلتقي نأ هل سيل ادترم هدجو ول اذکو

 . هيبأ وحن رجحلاب يمري نأ نبالل زوجي ال ينعي : لاق مث . “ايناز » : هلوق عضوم

 صاصقلا نأ باوحلا ريدقتو ءدلاولا ثراو نم عني صاصقلا ءافيتسا نإف ء«دلولا نم ءافيتسا

 ىلع كلذ بجوتسي نم سيل نبالاو « هثراو لوتقملا فلخي مث يآ :ش ( هثراو هفلخي مث ) :م

 . مكحلا تبثي ال ةيلهألا نودبو « هيبأ

 ةدلاولا اذكو «بألا ةلزنمب ) :م مكحلا :ش ( اذه يف الع نإو ءاسنلا وأ لاجرلا لبق نم دجلاو ) :م
 :م ‹ هئايحإل ببس هنأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ال تدعب مآ تبرق مألا وأ بألا لبق نم ةدجلاو

 . لتقي ال هنأ : ةذاش ةياور يف - هللا همحر - دمحأ نع يكحو < ءايحإلا

 هيف ملعی الو :ش ( هدلو دبعب الو « هبتاکم الو «هربدم الو «هدبعب لجرلا لتقي الو :لاق ) :م

 :م هسفن لجأل قحتسيال لجرلا نأل يأ :ش ( هسفن ىلع هسفنل بجوتسي ال هنأل ) :م فالحخ

 الپ كلذ زاجو . بجوتسي يف نكتسملا ريمضلا ىلع ةفوطعم عفرلاب :ش (هيلع هلو الو صاصقلا)
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 طقس هيبأ ىلع ادصق ثرو نمو : لاق. ًأزجتي ال صاصقلا نأل ؛ هضعب كلم دبعب لتقي ال اذكو

 هب لعفي : - هلل همحر- يعفاشلا لاقو . فيسلاب الإ صاصقلا يفوتسي الو : لاق « ةوبألا ةمرحل

 . ةاواسملا ىلع صاصقلا ىنبم نأل هتبقر زحت الإو تام نإف « ًاعورشم ًالعف ناك نإ لعف ام لثم

 اذك « هدلو دبع بألا لتق اذإ هيبأ ىلع هدلو بجوتسي الو : ينعي لصفلا عوقول لصفنملا ديكأت

 نييفوكلا نيب فالخ هيف نكتسملا ريمضلا ىلع فطعلا : تلق . - هللا همحر - لمكألا لاق

 . وحنلا ملع يف دي هل نم ىلع ىفخي ال ام ىلع نیيرصبلاو

 ال : امهدحأ هلتقف « نيكيرش نیب دبع ناک اذإ يأ :نش ( هضعب كلم دبعب لتقي ال اذكو ) :م

 . دبعلا نم هصخي امو هتميق هكيرشل نمضيف :ش (ارجتي ال صاصقلا نأل ) :م « هب لتقي

 نأ لثم :ش ( هیبآ ىلع اًصاصق ثرو نمو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 تنأ » : اب هلوقل . :ش (ةوبألا ةمرحل ) :م صاصقلا يأ :ش ( طقس ) :م ًالثم هنبا مأ لجرلا لتقي
 اذإ ىلوملا يف امك صاصقلا عني كلملا ةقيقحف . هيبأل اكولمب هنوك بجوي هرهاظف « كيبأل كلامو

 . رهاظلا رابتعاب كلملا ةهبش اذكو . هدبع لتق

 - يعفاشلا لاقو ) :م يتأي يذلا ثيدحلل :ش ( فيسلاب الإ صاصقلا يفوتسب الو : لاق ) :م

 لعف هثم تامف لجر دي عطقي نأ لثم . :ش ( اعورشم ًالعف ناک نإ لعف ام لثم هب لعفي : - هللا همحر

 . :ش (هتبقر زحت الإو تام نإف ) :م ةدملا كلت لشم لثيو « كلذو هب

 ‹ عورشم ريغ لعفلا كلذ ناك ولو رهاظلا باحصأو - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هبو

 : ليق . هباحصأ فلتخا «تام ىتح رمح هاقس وأ امهلتق ىتح ةريغص ءىطو وأ يبصب طال نأب

 . هتبقر زحي هنأ بهذملاف : «ةيلحلا» ىف « توي ىتح ءاملا ىقسي : رمخل ا

 : ناهجو هب صتقی امیفف هسرتفاف عبس هيف تیب يف هسبح اذإو «هلثمب لتقي ةيح هتشهن اذكو
 هبو « توي یتح لعفلا كلذ هيلع رركي هنأ : امهدحأ : نالوق هيفف تمي ملو لعفام هب لعف ولو

 . فيسلا ىلإ لدعي هنأ : ىناثلاو - هللا همحر - كلام لاق

 لصألا يف ةاواسم هيف نأل انركذ اميف كلذو :ش ( ةاواسملا ىلع صاصقلا ىنبم نأل ) :م

 . هب دوصقملاو لعفلا يأ «فصولاو

 لثمب اوبقاعف متبقاع نإو# : ىلاعت هلوقب هعم نمو :- هللا همحر - يعفاشلا جتحا دق : ليق نإف

 . ( مکیلع یدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف ل : یلاعت هلوقو 4 هب متبقوع ام

 ضر دق اهسأر اودجو ةيراج نأ : لاق هنأ - هنع هللا يضر - كلام نب سن نع يور ابو
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 » فيسلاب الإ دوق ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو

 . اهسأرب تموأف اًيدوهي اوركذ ىتح ؟ نالفو نالف « اذه كب لعف نم اهولأسف « نيرجحلا نيب

 مهنإف نيينرعلا ثيدحبو . ةراجحلاب هسأر ضري نأ يب هللا لوسر رمأف « يدوهيلا اوذخآف

 . مهنيعأ الب يبنلا لمسف ةاعرلا نيعأ اولمس

 نع «مسقم نع هللا همحر - يواحطلا ىورف « ةيآلا € اوبقاعف $ : ىلاعتهلوق امأ :تلق

 - ةزمح لتق امل : لاق مالسلا هيلع هنأ : - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةريره يبأ نعو « سابع نبا

 . (ًالجر نيعبسب نلثمأل مهب ترفظ نئل» : هب لثمو - هنع یلاعت هللا يضر

 ‹ ةيآلا (متبقاع نإو# : ىلاعت هللا لزنأف . ٠ مهنم الجر نيعبسب نلشمأل هللاو » : ةياور يذو

 . اوركذ اميف ال ىنعملا اذه يف تلزن ةيآلا نأ ملعف « هنيي نع رفكو ةي هللا لوسر ربصف

 :اولاق اميفو «ةدايزلا ىلع ال ةلثامملا ىلع تلزن اهنإف « ةيآلا € اودتعاف # : ىلاعت هلوق امأو

 . زوجي الف « ءافيتسالا ىف ةدايزلا

 هنوكل ةي هضرب رمأف « كلذب اروهشم ناك هنأل ةسايسلا قيرطب ناكف يدوهيلا ثيدح امأو

 . صاصقلا بجي ال اهسأرب ةيراجلا ةراشإب ذإ صاصقلا قيرطب ال « داسفلاب ضرألا يف اًيعاس

 . ؟ كلذب رقأ يدوهيلا : ليق نإف

 :ش ( «فيسلاب الإ دوق ال» ) :م : يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م

 هثيدح جرخأ «ركب وبأ : مهنم « - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج هاور ثيدحلا اذه

 . ٤“ فيسلاب الإ دوق ال » : لاق هنأ ةي ىبنلا نع « هنع ةجام نبا

 هنع اًضيأ - هللا همحر - ةجام نبا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر - ريشب نب نامعن : مهنمو

 رخآ عضوم يفو «يزوجلا نبا هلاق . فيعض وهو - هللا همحر - يفعجلا رباج هيفو . هلثم ةي

 . ةبعشو يروثلا هقثو دقو : لاق

 يف - هللا همحر - يناربطلا هثيدح جرخأ « - امهنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نبا : مهنمو

 )١( ةركب يبأ نع نسحلا نع ةلاضف نب كرابم نع كلام نب رحلا نع [ ۲۹۸ ] ةجام نبا هجرخأ : فيعض . .
 هللا هظفح- ينابلألا هفعضو « اًعوفرم .

 رباج هیفو «اعوفرم ..... نامعنلا نع بزاع يبأ نع يفعجلا رباج نع [ ۲۹0۷ ] ةجام نبأ هاور : فيعض ()

 . روتسم وهو كارأ نباو ٠ ورمع نب ملسمو « مهتم وهو يفعجلا
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 ةدايزلا ءافيتسا هيلإ بهذ اميف نألو < حالسلا هب دارملاو

 “.وفعض ميركلا دبع هيفو ‹ ءاوس هوحن اعوفرم هنع همجعم

 هنع اًضيأ - هللا همحر - ينطقرادلا هثيدح جرحخأ - هنع هللا يضر - ةريره وبأ : مهنمو

 . °” كورتم وه : ينطقرادلا لاق مقرأ نب ناملس هيفو « هوحن ةي هللا لوسر لاق : لاق

 هنع اًضيأ ينطقرادلا هثيدح جرخأ « - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع : مهنمو

 لاق . لاله نب یلعم هیفو . « ةديدحب الإ اهريغو سفنلا يف دوق ال » : يَ هللا لوسر لاق : لاق

 .  كورتم : ينطقرادلا

 ثیدح هدیؤيو ‹ حالسلاب الإ « فيسلاب الإ » : ةي هلوقب دارملا يأ :ش ( حالسلا هب دارملاو ) :م

 . اًقنآ روكذملا - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع

 نب هللا دبع باحصأو . ءاذيإلا ةمرح ءافيتسالا يهن نم دارملا : لاقيامك . عطقلاو زحلا وهو

 . يوبنلا رهظملا ظفللا نم مهمهفل . حالسلاب الإ دوق ال : نولوقياوناك دوعسم

 ىنك اغنإو . نيكسلاو رجنخلاك ددحملا ديدحلا ءافيتسالا يف حالسلا نم دارملا نأل كلذو

 هب داري ال هنإف . فيسلا ةحلسألا نيب نم صوصحخلا ىلع لاتقلل دعملا نأل حالسلا نع فيسلاب

 تثعب » : ايب هلوق ىنعم وهو . هاوس عفانم ةحلسألا رئاسب داري دقو . لاتقلا ىوس رخآ ءيشل

 . لاتقلا ةلآ وه يذلا حالسلا ینعی ٩“ ةعاسلا يدي نيب فيسلاب

 ليلد وهو :ش (ةدايزلا ءافيتسا ) :م - هللا همحر - يعفاشلا يآ :ش ( هيلإ بهذ اميف نألو ) :م

 دوجو ملسن ال ٠ ههجوو . ةاواسملا ىلع صاصقلا ىئبم نألو : هلوق نع باورحلا نمضتي لوقعم

 . ةدايزلا هيف نأل هيلإ بهذ اميف ةاواسملا

 : تلق .كورتم وهو مقرآ نب ناميلس ذاعموبأ هيفو يناربطلا هاور : [ ١/ ۲٠١ 1 ؟عمجملا» يف يمشيهلا لاق (1)

 . فيعض وهو قراخملا يأ نب يركلا دبعو «نعنع دقو سلدم وهو ديلولا نب ةيقب هيفو

 . كورتم وهو مقرأ نب ناميلس هيفو ( ٠۲٣ ص ) ٩ تایدلاو دودحلا » يف ينطقرادلا هاور (۲)

 . كورتم : لاله نب ىلعم : ينطقرادلا لاق ( ۳۲١ ص ) « تايدلاو دودحلا » يف ينطقرادلا هجرخأ (۴)

 )٤( «راثآلا لكشم» يف يواحطلا هاور ] ١/۸۸ [ « /۲]دمحأو ٠١ [ دمحأ ظفلو :

 نم ىلع راغصلاو لذلا لعجو « يحمر لظ تحت يقزر لعجو < هل كيرش ال هللا دبعي ىتح فيسلاب تشعب »
 . حيحص دمحأ دانسإو « « مهنم وهف موقب هبشت نمو يرمآ فلاخ
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 اذإو :لاق . مظعلا رسك يف امك هنع زرحتلا بجيف « زحيف لعف ام لثمب دوصقملا لصحي مل ول

 يبأو ةفينح يبأ دنع صاصققلا هلف ٌءافو كرتو ىلوملا الإ ثراو هل سيلو ًادمع بتاكملا لتق

 ببس هبشأ هنأل اصاصق اذه ىف ىرأ ال : -هللا همحر- دمحم لاقو ٠ -هللا امهمحر -فسوي

 هذه ينعب : هریغل لاق نمک راصو ءًادبع تام نإ كلملاو ارح تام نإ ءالولا هنإف ٠ ءافيتسالا

 : امهلو ءاذه اذك ببسلا فالتخال اهئطو هل لحي ال « كنم اهتجوز : ىلوملا لاقو « اذكب ةيراجلا
 ال ببسلا فالتخاو «دحتم مكحلاو مولعم وهو نيريدقتلا ىلع نيقيب ىلوملل ءافيتسالا قح نأ

 ىلابي الف « مكح فالتخا ىلإ الو ةعزانملا ىلإ يضفي

 هنأل هنع زرحتلا بجيف هب لعف ام لعف دعب :ش ( زحيف لعف ام لشمب دوصقملا لصحي مل ول ) :م
 ناسنإ مظع رسك نم نإف :ش ( ماظعلا رسك يف امك هنع زرحتلا بجيف ) :م صاصقلا ءافتنا ىلإ ىدأ

 زوجي نألف «ةدايزلا مهوت دنع هلك صاصقلا كرت زاج اذإف هنم ضبقت ال هنإف « ادمع نسلا ىوس

 . ىلوأ ضعبلا كرت

 الإ ثراو هل سيلو ادمع بتاكملا لتق اذإو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 (-هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع صاصقلا ) :م ىلومللف يأ :ش ( هلف ًءافو كرتو ىلوملا

 ىلع صاصقلا بجي ال ارح هلتاق ناك ول امأ ء ادبع هلتاق ناك اذإ . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش

 بجي ال ءافو كرتي ملاذإ : اندنعو ءال وأ مهدنع ءافو كرت ءاوسو « مهدنعدبعلا لتقي ءرحلا

 . ءيجي امك صاصقلا

 يأ :ش (هنإف« ءافيتسالا ببس هبشأ هنأل اًصاصق اذه يف ىرأ ال : - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م

 :هريغل لاق نمك ) :م اذه :ش (راصو دبع تام نإ كلملاو ارح تام نإ ءالولا ) :م ءافيتسالا ببس نإف

 .(اذه اذك ببسلا فالتخال اهئطو هل لحي ال ‹ كنم اهتجوز : ىلوملا لاقو « اذكب ةيراج لا هذه ينعب

 يبأو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو ) :م تاهبشلاب ءردلا لوح ماح هنأك : لمكألا لاقو :ش

 نأ ريدقت ىلع يأ :ش (نيريدقتلا ىلع نيقيب ىلوملل ءافيتسالا قح نأ ) :م :- هللا امهمحر- فسوي

 . ادبع توي نأ ريدقت یلعو ارح توی

 فالتخاو ) :م صاصقلا ءافيتسا وهو :ش (دحتم مكحلاو مولعم ) :م ىلوملا يأ :ش (وهو ) :م

 ول امك « ببسلا فالتخاب يأ :ش ( هب يلابي الف « مكح فالتخا ىلإ الو ةعزانملا ىلإ يضفي ال ببسلا

 الو « رقملا ىلع فلألا بجي ضرق نم : هل رقملا لاقو ‹ دبع نمث نم فلآ يلع كل رقملا لاق

 . ببسلا فالتخا يلابي
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 ريغ ثراو هلو ٌءافو كرت ولو حاكنلا مكح رياغي نيميلا كلم مكح نأل ةلأسملا كلت فالخب هب

 ًادبع تام نإ ىلوملا هنأل قح هل نم هبتشا هنأل ؛ ىلوملا عم اوعمتجا نإو صاصق الف ىلوملا

 تعن ىلع هتوم يف- مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب فالتخالا رهظ ذإ ارح تام نإ ثراولاو

 بجو رارحأ ةثرو هلو ًءافو كرتي مل نإو اهيف نيعتم ىلوملا نأل ؛ ىلوألا فالخب قرلا وأ ةيرحلا
 قتعم فالخب ةباتكلا خاسفنال بير الب ًادبع تام هنأل ؛ اعيمج مهلوق يف ىلوملل صاصقلا

 يف نهرلا دبع لتق اذإو ‹ زجعلاب خسفني ال ضعبلا يف قتعلا نأل ءافو كرتي ملو تام اذإ ضعبلا

 نهترملا نأل نهترملاو نهارلا عمتجي ىتح صاصقلا بجي مل نهترملا دي

 (حاكنلا مكح رياغي نيميلا كلم مكح نأل ) :م ةيراجلا ةلأسم يأ :ش ( ةلاسملا كلت فالخب ) :م

 اعبت تباثلا لحلا ريغ دوصقم تباث لحلاف ادوصقم حاكنلاو « اعبت لحلا تبثي نيميلا كلم نأل :ش

 ثراو هلو ءافو كرت ولو ) :م لحلا تبثي مل نيمكحلا دحأ ىلع اقفتي مل الو . امهماكحأ فلتخيو

 الف) :م . هالوم ريغ اًتراو هل نأ لاحلاو « ءافو لوتقملا بتاكملا كرت ولو يأ :ش ( ىلوملا ريغ

 عم اوعمتجا نإو ) :م .-هللا مهمحر- ةثالثلا ةمئألل اًفالخ فالح الب انباحصأ دنع يأ :ش (صاصق

 يأ :ش ( ثراولاو دبع تام نإ ىلوملا ) :م قحلا هل نم نأل يأ :ش (هنأل قح هل نم هبتشا هنأل ؛ ىلوملا

 نيب ) :م فالتخالا رهظ هنأل يأ :ش (فالتخالا رهظ ذإ ارح تام نإ ) :م ثراولا قحلا هل نم

 نإف « ةيرحلا فصو ىلع يأ :ش (قرلا وأ ةيرحلا تعن ىلع هتوم يف - مهنع هللا يضر -ةباحصلا

 نب هللا دبعو « - هنع هللا يضر - يلع دنعف ادبع تام نأب « ةيقرلا فصو ىلع وأ ارح تام

 . هتثرول ءافيتسالا نوكيف « هتباتك تيد اذإ ارح توي : -هللا همحر - دوعسم

 همحر - يعفاشلا لاق هبو . دبع توي : - هنع ىلاعت هللا يضر - تباث نب ديز دنعو

 فالخب ) :م صاصقلا بجي ال فالتخالا اذهلف « ىلوملل ءافيتسالا نوكيف ,دمحأو «-هللا

 . فالتخالا ىلع صاصقلا بجيف :ش ( اهيف نيعتم ىلوما نأل ) :م ىلوألا ةلأسملا يأ ٠ :ش (ىلوألا

 الب دبع تام هنأل اًعيمج مهلوق يف ىلوملل صاصقلا بجو رارحأ ةثرو هلو ًءافو كرتي مل نإو ) :م
 ةدئافلا مدخل ءاقرأ ةثرو هل ءافو كرتي ملو تام اذإ ام ركذي ملو . هتومب :ش (ةباتكلا خاسفنال بير

 . باتكلا يف روكذملا مكح همكح نأل ؛ هركذ يف

 نأل ) :م ىلوملل صاصقلا بجي ال يأ :ش (ءافو كرتي ملو تام اذإ ضعبلا قتعم فالخب ) :م

 قتعام زجعلاب خسفني الو « هتومب دوعي ال يلولا كلم نأل :ش ( زجعلاب خسفني ال ضعبلا يف قتعلا

 . قاتعإلا ازجتي : لاق نم لوق یلعاذهو « هنع

 نهترملا نأل نهترملاو نهارلا عمتجي ىتح صاصقلا بجي مل نهترملا دي يف نهرلا دبع لق اذإو ) :م
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 قح طقسيل امهعامتجا طرتشيف نيدلا يف نهترملا قح لطبل هالوت ول نهارلاو « هيلي الف هل كلم ال

 رمأل عرش سفنلا ىلع ةيالولا نم هنأل لتقي نأ هيبألف هوتعملا يلو لتق اذإو : لاق. هاضرب نهترملا

 حاكنإلاك هيليف ردصلا يفشت وهو « اهيلإ عجار

 نهترملا قح لطبل ) :م صاصقلا يأ :ش (هالوت ول نهارلاو ) :م صاصقلا يأ :ش ( هيلي الف هل كلم ال

 . :ش (هاضرب نهترملا قح طقسيل امهعامتجا طرتشيف نيدلا يف

 نإو صاصقلا امهل تبثي ال : امهريغو مالسإلا رخفل ؛ريغصلا عماجلا»و «ينغملا» يفو

 ثالث يف لتاقلا لام يف ةيدلا بجيو بتاكملا عم ىلوملا عمتجاف ٠ بتاكملا دبع لتق اذإ امك اعمتجا

 .الامهدنعو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لبقت ن نهارلل عمتجا اذإ : حاضيإلا” يفو . نینس

 وه هنأل نهارلل صاصقلا ءافيتسا : - هللا همحر - دمحأو « - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 همحر - دمحأو « -هللا همحر - يعفاشلا دنع ءيش هيلع نهترملل بجي مل ىفوتسا اذإف « كلاملا

 . ةياور ىف - هللا

 . هناکم اًتهر نوکیف هتمیق هيلع بجی : ةياور يف - هللا همحر - دمحأ لاقو

 :ش ( هوتعملا يلو لتق اذإو ) :م «ريغصلا عماجل ا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق ) :م

 لاق هپو < :ش ( لتقي نأ ) :م لوتقملا دج وهو هوتعملا بألف يأ :ش ( هيبألف ) :م هنبا وهو هبيرق ينعي

 . هللا همحر - دمحأو « - هللا همحر - كلام

 ‹ هوتعملاو ريغصلا قح نالطب هيف نأل هءافيتسا هيلول نكي مل : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 :م صاصقلا ءافيتسا نأل يأ :ش (هنأل ) :م لتاقلا سبحيو نونجملا ةقافإو « ريغصلا غولب رظتني لب

 هيلسيف ردصلا يفشت وهو) :م سفنلا ىلإ يأ :ش (اهيلإ عجار رمأل عرش سفنلا ىلع ةيالولا نم)

 (حاکنإلاک

 حاكنإلا كلي هنإف « خألاك صاصقلا ءافيتسا كلم حاكنإلا كلم نم لك نأ مهوتي الو :ش

 ام لعجف . هسفن ررض دلولا ررض دعب ةلماك ةقفش بأللو . يفشتلل عرش هنأل صاصقلا نود

 . خألا فالخب بألل لصاحلاك يفشتلا نم هل لصحي

 حاكنإلا كلم نم لك : عضوملا اذه يف نيحراشلا ضعب لاق : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 اذه لوقأف . صاصقلا ءافيتسا كلي الو ‹ حاكنإلا كلي خألا نإف «صاصقلا ءافيتسا كلي ال

 . ىهتنا . هنم برقأ يلو ةمث نكي ملاذإ صاصقلا ءافيتسا كلي خألا نأل ءيشب سيل

 كلذاركذ ناذللا امهنإف.« - هللا امهمحر - لمكألاو ىكاكلا نيحراشلا ضعببي دار :تلق

 . هجوم ريغ هدر نأ اهيف هرظن نعمأ « ةآرما اركذ ام لثم هانركذ نميف
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 نإ كلذكو « هقح لاطبإ هيف نأل ومعي نأ هل سيلو « هوتعملا قح يف رظنأ هنأل حلاصي نآ هلو

 سيل هنأل لتقي ال هنأ الإ كلذ عيمج يف بألا ةلزنب يصولاو . انركذ امل ًادمع هوتعملا دي تعطق

 صاصقلا ءافيتساو سفنلا نع حلصلا قالطإلا تحت جردنيو هليبق نم اذهو « هسفن ىلع ةيالو هل

 ‹ لتقلا الإ نثتسي مل هنإف « فرطلا يف

 نكل :ش (هوتعملا قح يف رظنأ هنأل ) :م لتاقلا يأ :ش ( حلاصي نأ ) :م بأللو يأ :ش ( هلو ) :م

 لامك بجيو . لق نإو ًاطخلا رجي مل هنم لقأب حلاص ولو « نيدلا ردق ىلع حلاص اذإ اميف اذه

 . ةيدلا

 نالا هنركذ ام ركذف ةيدلا لثم ىلع علاص اذ اذه * هحرش يف مهضعي لاق : يزارتاا لاق ٠

 نأ هلو : لاق هنأل ؛ اقلط هییرق مد نع وتعمل بأ حاص زوج ثيح قلطم « ريغصلا عماجلا#

 . ىهتنا ةيدلا ردقب ديق ريغ نم حلاصي

 اديقم ‹ حلاصي نأ هلو : - هللا همحر - دمحم دارم نوک نآ زوجي هنأ « رظن هرظن يف :تلق

 . ىفخي ال ام ىلع ديقلا اذهب

 ال :ةياور يف -هللا همحر- دمحأو « « صوصنملا» يف -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 نونجملاو ريغصلا ناك اذإ زوجي : ةياور يف -هللا همحر- دمحأو لوق يف يعفاشلا لاقو

 دمع هوتعملا دي تعطق نإ ) :م مكحلا يأ :ش (كلذكو هقح لاطبإ هيف نأل وفعي نأ هل سيلو ) :م

 اذه تحت جردنيو روكذملا ليوأت ىلع سفنلا ىلع ةيالولا باب نم هنأل هلوق نم يأ :ش (انركذ امل

 ىلع يأ :ش (هسفن ىلع ةيالو هل ) :م سيل نأل :ش ( سيل هنأل لتقي ال ) :م يصولا نأ الإ يآ :ش ( هنآ

 . هوتعملا سفن

 ىلع سفنلا ىلع ةيالولا ليبق نم يأ :ش (هليبق نم ) :م صاصقلا ءافيتسا يأ :ش (اذهو ) :م

 . روكذملا ليوأت

 سخا نع حلصلا ) :م بألا ةلزنب يصولاو : هلوق وهو: ش ( قالطإلا تحت جردنيو ) :م

 نشتسی مل - هللا همحر - دمحم نإف يأ :ش (لتقلا الإ نتسي مل هنإف « فرطلا يف ذ صاصقلا ءافيتساو

 . انركذامك «ريغصلا عماجلا» يف ذ ةروكذم ةلأسملاو « لتقلا الإ
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 لزنيف هنع ضايتعالاب سفنلا يف فرصت هنأل ؛ حلصلا كلم ال يصولا نأ : حلصلا باتك يفو

 بجي امك هدقعب بجي هنأو ‹ لاملا حلصلا نم دوصقملا نأ انهه روكذملا هجوو « ءافيتسالا ةلزنم
 نأل ؛ وفعلا كلم الو بألاب صتخم وهو يفشتلا دوصقملا نأل ؛ صاصقلا فالخب بألا دقعب

 يف ءافيتسالا يصولا كلم ال نأ سايقلا :اولاقو « ىلوأ وهف ءلاطبإلا نم هيف ال هكلمي ال بألا

 نأل هكلمي : ناسحتسالا يفو . يفشتلا وهو «دحتم دوصقملا نأل ؛سفنلا يف هكلمي ال امك فرطلا

 ناكف « فرع ام ىلع لا لاك سفنألل ةياقو تقلخ اهنإف « لاومألا كلسم اهب كلسي فارطألا

 لاملا يف فرصتلا ةلزنمب هؤافيتسا

 كلي ال يصولا نأ ):م : لصألا نم «حلصلا» باتك يف ركذ يأ :ش ( حلصلا باتك يفو ) :م

 ةلزنم لزنيف ) :م هلوق ىنعم وهو هب اقحلم :ش ( هنع ضايتعالاب سفنلا يف فرصت هنأل ؛ حلصلا

 . يصولا حلص ذئنيح زوجي الف :ش ( ءافيتسالا

 هنأو لالا : حلصلا نم دوصقملا نأ ) :م : ؛ريغصلا عماجلا» يف يأ :ش (انهه روكذملا هجوو ) :م

 :م هتحصب لوقلا بجوف :ش ( بألا دقعب بجي امك ) :م . يصولا دقعب يأ :ش ( هدقعب بجي
 نم :ش ( دوصقملا نأل ) :م سفنلا يف هءافيتسا يصولا كلي ال ثيح :ش ( صاصقلا فالخب)

 رمأ اذهو «هتقفش لامكو هبرقل :ش (بألاب صتخم ) :م يفشتلا يأ :ش ( وهو يفشتلا) :م صاصقلا

 . رأثلا كردو يفشتلا يف هتلزنم لزني ال يصولاو «بألا نم دوهعم

 يف امل يأ :ش (لاطبإلا نم هيف امل هكلمي ال بألا نأل ؛ وفعلا ) :م يصولا يأ :ش ( كلم الو ) :م

 . لاطبإلا نم ىلوأ يصولا نم وفعلاف يأ :ش (ىلوأ وهف ) :م كلذك ناك اذإف هقح لاطبإ نم وفعلا

 هنأو .اهنود امو سفنلا يف صاصقلا يفوتسي هنأ بألا يف تقفتا تاياورلا نأ : لصفلا لصاح

 كلي ال هنآ يصولا يف تاياورلا تقفتاو . نيبابلا يف هوفع حصي الو « اعيمج نيبابلا يف حلاصي
 يف وفعلا كلي الو ءاهنود اميف حلصلا كلي هنأو ءاهنود ام ءافيتسا كلي هنأو «سفنلا ءافيتسا

 . لام ىلع سفنلا يف ةحلص وهو دحاو لصف يف يصولا يف تاياورلا تفلتخا انإو . نيبابلا

 . هحلص حصي : «ريغصلا عماجلا» يف لاقف

 :م : - هللا مهمحر - خئاشملا يأ :ش (اولاقو ):م ‹ حصيال : حلصلا باتك يف لاقو

 وهو دحتم دوصقملا نأل ؛ سفنلا يف هكلي ال امك فرطلا يف ءافيتسالا يصولا كلي ال نأ سايقلا)

 فارطألا نإف يأ :ش (اهنإف « لاومألا كلسم اهب كلسي فارطألا نأل هكلمي : ناسحتسالا يفو . يفشتلا

 ءافيتسا يأ :ش (هؤافيتسا ناكف ) :م لوصألا يف :ش (فرع ام ىلع لالاك سفنألل ةياقو تقلخ ) :م

 ` . زوجيف :ش (لاملا يف فرصتلا ةلزنمب ):م . يصولا
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 يلو الو لتق نم نأ ىرت الأ ٠ حيحصلا يف بألا ةلزنب يضاقلاو اذه يف هوتعملا ةلزنمب يبصلاو

 نأ رابكللف « رابكو راغص ءايلوأ هلو لتق نمو : لاق . هيف هتلزنب يضاقلاو ناطلسلا هيفوتسي هل

 . -هللا همحر -ةفينح ىبأ دنع لتاقلا اولتقي

 ىلع رهظألا وهو « ةياور يف « - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق وه سايقلا : ؛طيحملا» يفو
 . لوكنلاف صاصقلا مكح يف سفنلاك فرطلا نالعجي امهنأل : امهلوق

 هبو «هكليي : «ناسحتسالا» يفو «سفنلا يف هكليي ال امل - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو

 اذه : -هللا همحر- «ثيللا يبأ عماج» يفو « - هللا همحر - دمحأو « - هللا همحر - كلام لاق

 لوق يف هسفن يف الو هلام يف يصولل ةيالو ال : هنع مث .الف القاع كردأ نإف ءاهوتعم كردأ اذإ

 . ءاوس اهوتعم كردأ يذلا مكح همكح : -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « -هللا همحر- رفز

 اذه ناك نإ لتقلا دعب نج ولو « حيحصلاك وهف ىنفيو نجي ناک ول : «طوسبملا» يفو

 . لتقب ال لتقلا دعب نج ولو : - هللا همحر - دمحم نعو « دوقلا طقسي اًقبطم ثداحلا نونجلا

 . اًسايق لتقي ال لتقلاب هيلع ىضق ولو لتقلا دعب هتع ول : اذكو

 لتقي ال يلاولا ىلإ عفرلا لبق : - هللا همحر - فسوي يبأ نعو : رخآ عضوم يف لاق

 . اًتاسحتسا لتقي عفرلا دعبو «اًسايق

 جات لاقو . هوتعملا زاوج مدعو حلصلاو لتقلا يف يأ :ش ( اذه يف هوتعملا ةلزنب يبصلاو ) :م

 يف ريغصلل بجاولا صاصقلا يفوتسي نأ بألل ىنعملااذه يف يأ : - هللا همحر - ةعيرشلا

 . كلذ هل سيل : يعفاشلا لاقو . اهنود امو سفنلا

 ‹سفنلا نود اميفو ‹ سفنلا يف ءافيتسالا كلي :ش ( حيحصلا يف بألا ةلزنب يضاقلاو ) :م

 . اعيمج لاملاو سفنلا ىف ةيالو هل نأل

 لوتقملا ناك اذإ صتقي نأ ناطلسلل سيل : - هللا همحر - فسوي وبأ لاق ؛طيحملا» يفو «ناطلسلا

 : - هللا همحر - يزارتألا لاقو . لام ريغب وفعي نأ هل سيل امك « طيقلل امك مالسإلا راد لهآ نم

 - ةفينح يبأ لوق يف طيقللا لتق اذإ كلذكو « حلاصي نأ هل يلو ال نم لتاق لتقي نأ ناطلسلل

 .هللا همحر - دمحمو « -هللا همحر

 ءرابكو راغص ءايلوآ هلو لتق نمو ) :م «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم :ش (لاق ) :م

 - كلام لاق هبو .راغصلا غولب لبق يأ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع لتاقلا اولتقي نأ رابكللف

 « ناميلس نب دامحو « دعس نب ثيللاو « ةياور يف - هللا همحر - دمحأو « - هللا همحر
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 ناك اذإ امك ‹ مهكاردإ ىلإ رخؤیف راغصلا قح لاطبإ لكلا مهئافيتسا يفو ‹ ئزجتلا مدعل ضعبلا
 ارجتي ال ببسب هتوبثل آزجتي ال قح هنآ : هلو . نييلوملا نيب ناك وآ ‹ بئاغ امهدحأو نيريبكلا نيب

 ‹ حاكنإلا ةيالو يف امك المك دحاو لكل تبثيف . عطقنم ريغصلا نم وفعلا لامتحاو « ةبارقلا وهو

 تباث بئاغلا نم وفعلا لامتحا نأل ؛ نيريبكلا فالخب

 ةريبك تخأ وأ ريبك خأو ريغص دلو لوتقملل ناك نإ :لاقو -هللا همحر - كلام دازو يعازوألاو

 . ريغصلا غولب لبق ناصتقي ناتخأ خألاف

 ( كلذ مهل سيل ) :م :- هللا همحر - دمحمو « - هللا همحر - فسوي وبأ يأ :ش (الاقو ) :م

 «- هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش (راغصلا كردي ىتح ) :م اوصتقي نأ رابكلل سيل يأ :ش
 يبأ نباو ‹ ةمربش نباو « زيزعلا دبع نب رمعو «قاحسإو ءرهظألا يف - هللا همحر - دمحآو

 . هللا مهمحر - ىليل

 . رابكلاو راغصلا نيب يأ :ش ( مهنيب كرتشم صاصقلا نأل ) :م

 فصولا لبقي ال اذو «حورلا يف فرصت هنأل :ش ( ئزجتلا مدعل ضعبلا ءافيتسا نكمي الو ) :م

 . ئزجتلاب

 يأ :ش ( مهكاردإ ىلإ ) :م صاصقلا يأ :ش (رخؤيف راغصلا قح لاطبإ لكلا مهئافيتسا يفو ) :م

 ال هنإف :ش ( بئاغ امهدحأو نيريبكلا نيب ) :م صاصقلا يأ :ش ( ناك اذإ امك ) :م مهغولب ىلإ

 قتعم : هتروص :ش ( نويلوملا نيب ) :م صاصقلا يأ :ش ( ناك وأ ) :م بئاغلا رضحي ىتح صتقي

 . بئاغلا رضحي ىتح صاصقلا ءافيتسا رضاحلل سيلف « بئاغ هييلوم دحأو لتق نيلجر

 ءافيتسا ريبكلل سيل « لتقف «ريبكلاو ريغصلا نيب كرتشم دبع : هتروص : «طوسبملا» يفو
 عامجإلاب ريغصلا كردي نأ لبق صاصقلا

 ال قح ) :م صاصقلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م : - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 هتيالو لاحلاو يأ :ش ( عطقنم ريغصلا نم وفعلا لامتحاو « ةبارقلا وهو أزجتي ال ببسب هتوبشل ًازجتي

 . لالا يف ةهبشلاو

 يف امك ) :م . لامكلا ىلع يأ :ش ( المك دحاو لكل ) :م صاصقلا قح يأ :ش ( تبثيف ) :م

 :م كلذ مهنم دحاو لكل نأل هجوزي نأ ريغصلا ءايلوأ دحأل زوجي ثيح :ش ( حاكنإلا ةيالو

 نم وفعلا لامتحا نأل ) :م ضبقي نأ رضاحلل سيلف اًبثاغ امهدحأ ناك اذإ :ش ( نيريبكلا فالخب)

 . ةهبش الب :ش ( تباث بئاغلا
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 هباصآ نإو « هب لتق ديدحلاب هباصأ نإف هلتقف رمب الجر برض نمو : لاق . ةعونم نييلوملا ةلأسمو
 لمكف « حرجلا دوجول ديدحلا دحب هباصأ اذإ اذهو : - هنع هللا ىضر - لاق . ةيدلا هيلعف دوعلاب

 <« بحي : امهدنعف ديدحلا رهظب هباصأ نإو . ببسلا

 ةيالو ال هنإ :اولاق نييلوملا نيب ناك وأ : هلوق نع باوج اذه :ش ( ةعونمت نييلوملا ةلأسمو ) :م

 دحأ نإ : لوقنفانملس نئلو « ءافيتسالل امهدحأ درفني ال نأ ملسنال : لوقنو . عنميف اذه يف

 ءالولا ضعبو « كلملا ضعب نأل هقح يف لمكي مل ببسلا نأل ءافيتسالاب درفني ملاغنإ نييلوملا

 «دحاو صخشل دحاو صاصق كلم تبثف «دحاو صخشك اًعيمج اراصف « ًالصأ ببسب سيل

 . صاصقلا لك قاقحتسال لماك ببس اهنإف « ةياعسلا فالخب

 يضر - يلع نب نسحلا نأ : يور ام اًضيأ - هللا همحر - ةفينح وبأ جتحا : ؛طوسبملا» يفو

 دالوأ يفو « - هنع هللا يضر - اًيلع لتق نيح مجلم نب نمحرلا دبع لتق - امهنع ىلاعت هللا

 . مهغولب رظتني ملو راغص - هنع هللا يضر -يلع

 نبا هباصأ امل هنأ : - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نع يور : «رارسألا» يفو

 كايإو ةدحاو ةبرضب صتقاف صتقت نأ تئش نإف نسح اي تنأ امأ » : هتيصو يف لاق مجلم

 . «ةلأسملاو

 نب سابعلا مهنم راغص يلع ةثرو يفو « هب لتق - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع تام املف

 نم - مهنع هللا يضر - ةباحصلا ةرضحب كلذو « نينس عبرأ هل ناكو « - هنع هللا يضر - يلع

 . ریکن ریغ
 :ش ( رم الجر برض نمو ):م : (ريغصلا عماحلا» يف - هللا همحر - دمحم :ش (لاق ) :م

 . ءارلا ديدشتو ميملا حتفب

 يآ :ش ( دیدحل اب هباصأ ناف هلتقف ) :م . نیطلا يف هب لمعي يذلا وه : «برغملا بحاص» لاق

 . لامكلا هجو ىلع لتقلا دوجول فالح الب :ش ( هب لتق ) :م « رملا يفرط دحأ يف يذلا ديدحلاب

 (- هنع هللا يضر - لاق « ةيدلا هيلعف ) :م رملا يفرط دحأ وه يذلا :ش ( دوعلاب هباصأ نإو ) :م

 ديدحلا دحب هباصأ اذإ ) :م صاصقلا بوجو يأ :ش ( اذهو ) :م :- هللا همحر - فنصملا يأ :ش

 . صاصقلا ببس يأ :ش ( ببسلا ) :م وه حرجلا يأ :ش ( لمكف حرجلا دوجول

 :م :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعف ديدحلا رهظب هباصأ نإو ) :م

 . هللا مهمحر - ةئالثلا ةمئألا تلاق هبو . صاصقلا.يأ :ش ( بجي )
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 حرج اذإ بجي امنإ : هنعو « ديدحلا وهو ةلآلل هنم ارابتعا - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور وهو
 هبرض اذإ امأو . نازيملا تاجنسب برضلا اذه ىلعو « ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع حصألا وهو

 مث . مدلا ردهي ال ىتح صاصقلا عانتماو ةموصعملا سفنلا لتق دوجول ةيدلا بجت الف « دوعلاب

 ىلع - هللا همحر - ةفينح يبأ فالخ هيفو « لقا اب ًالتق نوكيف « ةريبكلا اصعلا ةلزنمب وه : ليق

 : هل . ةالاوملا ةلأسم يهو - هللا همحر - يعفاشلا فالخ هيفو « طوسلا ةلزنمب وه : ليقو . نيبن ام

 ةيدمعلا ليلد تام نأ ىلإ تابرضلا يف ةالاوملا نأ

 (ديدحلا وهو ةلآلل هنم ارابتعا - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور ) :م امهلوق يأ :ش ( وهو ) :م

 . ءاوس كلذ يف هضرعو هدح هلک حالس دیدحلا نأل :ش

 اذإ ) :م صاصقلا يأ :ش ( ببي اغنإ ) :م :- هللا همحر - ةفينح يبأ نعو يأ :ش (هنعو ) :م

 .( ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع حصألا وهو ) :م - هللا همحر - يواحطلا هركذ اذك :ش ( حرج

 وه : -هللا همحر - يكاكلا لاقو . رظن ةلاوحلا هذه يف : - هللا همحر - يزارتألا لاق :ش

 . هرخآ ىلإ رهاظلا بيرخت نع يناثلا روصقل « قدلاو حرجا نيب لثاي الو : كلذ دعب هلوق

 اذإ ينعي :ش ( نازيملا تاجنسب برضلا ) :م فالتخالا اذه ىلعو يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 عاننماو ةموصعملا سفنلا لتق دوجول ةيدلا بجت امنإف « دوعلاب هبرض اذإ امآو ) :م ديدح نم تناك

 ‹صاصقلا بوجو عانتماو ةموصعملا سقنلا لتق دجو امل ينعي :ش ( مدلا ردهي ال ىتح صاصقلا

 . لوتقملا مد ردهي ال ىتح ةيدلا تبجو

 ًالتق نوكيف « ةريبكلا اصعلا ةلزنمب ) :م ثبلي ال ناك اذإ رملا دوع يأ :ش ( وه ::ليق مث ) :م

 ء -هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع صاصقلا بجي ال « ىحرلا رجحو نيباصقلا ةقدمك :ش (لقغملاب

 «یلاعت هللا ءاش نإ :ش ( نیبن ام یلع - هللا همحر - ةفينح يبآ فالخ هیفو ) :م : هلوقب راشأ هيلإو

 هبو . دمع لتق هنأل صاصقلا بجي : امهدنعو .دمع هنأل « نينس ثالث يف هلام ىف ةيدلا بجتف

 . هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا تلاق

 همحر - يعفاشلا فالخ هيفو ) :م تبثي ام دوعلا ناك اذإ ينعي :ش ( طوسلا ةلزنمب وه : ليقو ) :م

 ىلاو اذإ «ريغصلا رجحلا وأ ةريغصلا اصعلاب برضلا يف ينعي « :ش ( ةالاوملا ةلاسم يهو - هللا

 ىلع تابرضلا ىلاو اذإ بجي : - هللا همحر - ىعفاشلا لاقو . هب صاصقلا بجي ال « تابرضلا

 -دمحأو - هللا همحر - كلام لاق هبو . لتقلا ىلإ دصقلا ةلالد هنأل ؛ ةداع سفنلا هلمحت ال هجو
 . هلوق ینعم وهو « - هللا همحر

 ةيدمعلا ليلد تام نآ ىلإ تابرضلا يف ةالاوملا نآ ) :م :-هللا همحر- يعفاشلل يآ :ش ( هل ) :م
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 نألو . ثيدحلا «دمعلا هبش» ىوريو «دمعلا.أطخ ليتق نإ الآ » انيور ام : انلو . بجوملا ققحتيف
 تابرضلا لالخ يف دصقلا هارتعا هلعل وأ بيدأتلل لمعتست دق ةالاوملا نأل ؛ ةيدمعلا مدع ةهبش هيف

 قرغ نمو : لاق . ةيدلا تبجوف دوقلل ةئراد ةهبشلاو لتقملا باصأ هاسعو « هنع لعفلا لوأ ىرعيف
 وهو « هنم صتقي : الاقو ‹ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع صاصق الف « رحبلا يف اًغلاب وأ اًيبص

 مهل . لبق نم هانيب امك قرغی هدنعو . ارح یفوتسی امهدنع نآ ریغ .-هللا همحر- يعفاشلا لوق

 طوسلا ليتق :ش (« دمعلا اطخ ليتق نإ الأ» : انيور ام : انلو ) :م . صاصقلل :ش ( بجوملا ققحتيف
 . اهريغو ةالاوملا نيب لصفي ملو ءاصعلاو

 هللا يضر - رمع نب هللا دبع ثيدح نم ىضم دقو:ش ( ثيدحلا ادمعلا هبش» ىوريو ) :م

 . ثيدحلا « اصعلاو طوسلاب ناك ام دمعلا هبش ًأطخل ا ةيد نإ ال1 : - امهنع ىلاعت

 ادح عرشبي دق هنأل :ش ( بيدأتلل لمعتست دق ةالاوملا نأل ؛ ةيدمعلا مدع ةهبش هيف نألو ) :م

 ال عضوم يف عرشي مل دصقلا ةلالد كلذ ناك ولف « اًعورشم لتقلا نوكي ال عضاوم يف اريزعتو

 . اعورشم لتقلا نوکی

 ءانثأ يف دصقلا هبش براضلا لعل وأ : يأ :ش ( تابرضلا لالخ يف دصقلا هارتعا هلعل وأ ) :م

 يف للخلا نكمتيف « دصقلا نع برضلا لوأ ولخيف : يأ :ش ( هنع لعفلا لوأ ىرعيف ) :م تابرضلا
 ‹ لتقملا باصأ ‹ ةبرضلا وهو « لعفلا لوأ لعل : يأ :ش ( لتقملا باصأ هاسعو ):م . ةيدمعلا
 . دمعلا ىلع كلذ لدي الف لتقلا ىلإ ةهبشلاف

 . نينس ثالث يف :ش ( ةيدلا تبجوف ) :م . صاصقلا بجي الف :ش ( دوقلل ةئراد ةهبشلاو ) :م

 اًعلاب وأ اًيبص قرغ نمو ) :م : ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 همحر - يعفاشلا لوق وهو « هنم صتقي : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع صاصق الف رحبلا يف

 :م :- هللا همحر- دمحمو « - هللا همحر - فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنع نأ ريغ - هللا

 . فيسلاب ةبقرلا زحت يأ :ش ( ارح يفوتسي)
 هنأ وهو :ش ( لبق نم هانیب امک قرغی) :م :- هللا همحر - يعفاشلا دنعو يأ :ش ( هدنعو ) :م

 . لعفام لث هب لعفی
 لالدتسا نكل ءامهلو - هللا همحر - يعفاشلل :ءالعلاانخيش لاق :ش ( مهل ) :م

 . لوقلاب امهلالدتساو روكذملا ثيدحلاب - هللا همحر -يعفاشلا

 همحر - يعفاشلا بهذم وهو « قيرفتلا يضتقي صنلا : - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 ثيدحلاو . ةيدلا بوجو يفن يف - هللا همحر - ةفينح يبأ ىلع اًضيأ امهل ةجح نوكيو « - هللا
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 الو « ةيدمعلا ةرامأ اهلامعتساف ةلتاق ةلآلا نألو « « هانقّرغ قرغ نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 طوسلا ليتسق دمعلا اطخ ليسق نإ الأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هلو ‹ ةمصعلا يف ءارم

 رذعتل هيف ةلمعتسم الو لتقلل ةدعم ريغ ةلآلا نألو «« شرأ ًاطخ لك يفو» : هيفو . «اصعلاو

 . ةلثامملا نع ىبني صاصقلا نألو « ةيدمعلا مدع ةهبش تنكمتف اهلامعتسا

 يينلا نع - هنع هللا يضر - بزاع نب ءاربلا ثيدح نم «ةفرعملا» يفو « ٠ هننس» يف يقهيبلا هاور

 0 «هانقرغ قرغ نمو « هانقرح قرح نمو « هل انضرع ضرع نم » : لاق ةا

 -يزارتألا لاقو . هلاح لهجي نم دانسإلا اذه يف : - هللا همحر- «حيقنتلا بحاص» لاق

 ةسايسلا ىلع لومحم وهف حص نئلو « يب يبنلا ىلإ لوصوم ريغ ثيدحلا : - هللا همحر
 ملو :ش ( «هانقرغ قرغ نم : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م ثيح < يب يبنلا ىلإ قيرفتلا ةفاضإب

 عماجلا» يف بيرق نع ءيجي ام ىلع فيعض هنكلو عوفرم ثيدحلا :تلق . قرغ نم : لقي
 . «ريغصلا

 ةراشإ هيفو .دوقلا هيفف هتقرحأف « اهنم جورخلا عيطتسي الو رانلا يف هاقلأف ارونت ىمحأ ولو
 ولو « حيحصلا وه : «قيرافتلا عمج» يفو . رانلا هيف نكت مل نإو دوقلل يفكي ءامحإلا نأ ىلإ

 بهذيو ءيجي ناک ناو ٬دوقلا هيفف تام یتح هنم ينضم ثکمف قمر هبو جرخآ مث ڈ ران يف هاقلأ

 . هيف دوق الف هبرش ىلع ههرکأ وأ « هلیوأت وأ اهراک اًمس هرجوأ ولو .الف

 ‹ لتاق ةداع هنم ىجني ال يذلا ءاملا نأ : هنايب ‹ امهلالدتسا اذه :ش ( ةلتاق ةلآلا نألو ) :م

 ةمالع ةلآلا هذه لامعتساب يأ :ش ( ةيدمعلا ةرامأ اهلامعتساف ) :م لتقلا ىدأ ءاملااذه :ليق

 . ةيدمعلا

 اذإ اميف انمالك نأل لحملا ةمصع يأ :ش ( ةمصعلا يف ) :م كش الو يأ :ش ( ءارم الو ) :م

 . صاصقلا بجيف دجو دقو ديبأتلا ىلع نوقحم لوتقملا ناك
 ليتق نإ الأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م : - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 لئاوأ يف ثيدحلا رم دقو :ش ( "«شرأ طخ لك يفو » : هيفو .«اصعلاو طوسلا ليتق دمعلا أطخ

 . باتكلا

 :ش ( هيف ةلمعتسم الو لتقلل ةدعم ريغ ) :م ةلآلاك لعج يذلا ءاملا : يهو :ش ( ةلآلا نألو ) :م

 :ش ( ةلثامملا نع بني صاصقلا نألو ‹ ةيدمعلا مدع ةهبش تنكمتف هلامعتسا رذعتل ) :م لتقلا يف : يأ

 . اعوفرم ... هدج نع هيبآ نع ءاربلا نب ديزي نب نارمع نع مزاح نب رشب قيرط نم [ ٤٣ /۸ ] يقهيبلا هاور (۱)

 . هانعمت ريشب نب نامعنلا ثيدح رم دقو ‹ ظفللا اذهب بيرغ : ىعليزلا ظفاحلا لاق (۲)
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 نع يناثلا روصقل قدلاو حرجلا نيب لثامت الو « نيملجلل ةصققملا هنمو « هرثأ صتقا : لاقي هنمو

 امو « ةردان لقثملابو بلاغ حالسلاب لتقلا نأل رجزلا ةمكح ىف نالثامتي ال اذكو « رهاظلا بيرخت

 هيف هسفن ىلإ هتفاضإ هيلإ تموأ دقو ‹ ةسايسلا ىلع لومحم وه وأ عوفرم ريغ هاور

 س
 هنمو ) :م هلوقب هيلع لدتساو ةلثامملا ىلع ىنبي برعلا ةغل ىف صاصقلا ىلإ لتقلاب قحلأ هنأل اذه

 ملجلا :ش (نوملجلل ) :م لاقي ضارقملا وهو :ش ( ةصقملا هنمو ) :م هعبت يأ :ش ( هرثأ صتقا : لاقي

 ‹رخآلا لثاي نيملجلا نم دحاو لك نأل ةصقم ةصقملا تيمس : ينعي «ناملج امهو هب زجي يذلا

 ةمحر- يخيش حيحصتب اذكه «٠ نيملجلل» : هلوق : - هيلع هللا ةمحر - ءالعلا يخيش لاقو

 . هانركذ امك هيرجي يذلا مكحلا نأل هل هجو الو . نيمكحلل : خسنلا يف عقوو . - هيلع هللا

 حرجلاو «رهاظلا نود نطابلا يف لمعي قدلا نأل :ش ( قدلاو حرججلا نيب لثامت الو ) :م

 هيلإ راشأ « اعيمج نطابلاو رهاظلا يف لمعي ال قيرغتلاو «نطابلاو رهاظلا يف لمعي فيسلاب

 حرجلا يأ :ش ( نالثامتي ال اذكو ءرهاظلا بيرخت نع ) :م قدلا يأ :ش ( يناثلا روصقل ) :م : هلوقب

 .قدلاو

 . لوبلا برش يف ال رمخلا برش يف دحلا عرش اذهلو ءردانلا يف

 ريغ) :م « هانقرغ قرغ نم » : هلوق نم - هللا همحر- يعفاشلا هاور ام يأ :ش ( ءاور امو ) :م

 وه افإو « تباث ريغ يآ : -هللا همحر- يكاكلا لاقو . ةي يبنلا ىلإ عوفرم ريغ يأ :ش ( عوفرم

 رانلا بر الإ راتلاب بذعي ال » : اک لاق . يهنم وهو « قيرحتلا مزلي الو : ةياور مالك نم

 هنع باجأو « ةجحلا هب موقت ت ال فیعض هنکلو اعوفرم هاور يقهيبلا نأ انركذ دق :تلق

 ( ةسايسلا ىلع لومحم وه وأ ) :م :هلوق وهو رخآ باوجب فنصللا

 ىلع لومحم هنكلو « عوفرم هنأ انملس نئلو : ينعي « ميلستلا قيرطب باوج اذه :ش

 ةفاضإ ةسايسلا ىلع لمحلا ىلإ ةراشإ يأ :ش ( هيف هسفن ىلإ هتفاضإ هيلإ تموأ دقو ) :م

 نع ثيللا نع اًضيأ هجرخأو «اعوفرم . . هيبأ نع يملسألا دانز يبأ نع [.۲۹۷۳ ]1 دواد وب هجرخأ : حیحص (۱)

 نع ينابيشلا قاحسإ يبأ نع أ هجرخاو ءةزمح ثیدح وحن ةريره يبآ نع ر سب نب امیل نع ریکپ
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 يف نيتياورلا فالتخاو هانركذ دقو « ةلقاعلا ىلع يهو « ةيدلا تبجو صاصقلا عنتما اذإو

 دوجول صاصقلا هيلعف تام ىتح شارف بحاص لزي ملف ادمع الجر حرج نمو : لاق .ةرافكلا

 نيملسملا نم نافصلا ىقتلا اذإو : لاق . هيلإ فيضأف « رهاظلا يف همكح لطبي ام مدعو ببسلا

 يعون دحأ اذه نأل ةرافكلا هيلعو « هيلع دوق الف ‹ كرشم هنأ نظ اًملسم ملسم لتقف نيكرشملاو

 « ةرافكلا بجويو « دوقلا بجوي ال هيعونب ًاطخلاو « هانيب ام ىلع ًاطخل ا

 وه : ليقو « هيف مالكلا رم دقو «هانقرغ» : لاق ثيح لعفلا دانسإب هسفن ىلإ قيرغتلا لعف ايب يبنلا

 . (هانقرح قرح نم )» : ثيدحلا مامت نأ انركذ دقو « رانلا بر الإ رانلاب بذعي ال » : يي هلوقب خوسنم

 . ضعبلا نود خوسنم دحاو ثيدح ضعب نإ لاقي الو

 : يأ :ش ( ةلقاعلا ىلع يهو « ةيدلا تبجو ) قيرغتلا يف يأ :ش ( صاصقلا عنتما اذإو ) :م

 :م : هلوقب هيلإ راشأ دمعلا هبش مكح رم دقو «دمعلا هبش هنأل « نينس ثالث يف قرغ يذلا ةلقاع

 . دمعلا هبش ركذ دنع ىضم اميف يأ :ش ( هانركذ دقو)

 يف هلوقو « أدتبم هنأل عفرلاب «نيتياورلا فالتحا» :ش ( ةرافكلا يف نيتياورلا فالتخاو ) :م

 ةرافكلا يف دمعلا هبش يف ال - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نيتياورلا فالتخا ينعي هربخ ةرافكلا

 الب بجت ةيدلا نإف ةيدلا يف ال « بجت ال : ةياور يفو « بجت : ةياور يف . لقشملا يف لتقلا يف

 . حيحصلا يه ةرافكلا بوجو ةياورو « ددرت

 شارف بحاص لزی ملف دمع ًالجر حرج نمو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 همحر - فنصملا لاقو . - هللا همحر - يرودقلا مالك اذه ىلإ :ش ( صاصقلا هيلعف تام ىتح

 (همكح لطبي ام مدعو ) :م دمع ديبأتلا ىلع نوقحم مد كفس وهو :ش ( ببسلا دوجول ) :م :- هللا

 يف) :م ةهبشلا و وفعلا نم ديبأتلا ىلع نوقحملا مدلا مكح : يأ « همكح لطبي ام مدعلو : يأ :ش

 ءءربلا للحت مدعل بسكلا كلذب تام هنأ رهاظلا نأل ءرهاظلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ فيضاأف « رهاظلا

 نم نافصلا ىقتلا اذإو ) :م «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق ) :م

 :م هيلع صاصق الف يأ :ش ( هيلع دوق الف ‹ كرشم هنأ نظ اًملسم ملسم لتقف نيكرشملاو نيملسملا

 اميف :ش ( هانيب ام ىلع ):م « دصقلا يف ًاطخلا وهو :ش ( ًأطخلا يعون دحأ اذه نأل ةرافكلا هيلعو)

 . تايانجلا باتك لوأ يف لتقلا ميسقت نايب يف ىضم

 . ىضماميف رم دقو « لعفلا يف اطخلاو دصقلا يف اطخلا : يأ :ش ( هيعونب اطخلاو ) :م

 «ةرافكلا بجويو) :م صاصقلا يأ : هربخ :ش ( دوقلا بجوي ال ) :م هلوقو .ًأدتبم ًأطخلاو»: هلوقو



 - ةفيذح ىبأ ناميلا ىلع نيملسملا فويس تفلتخا الو « باتكلا صن هب قطن ام ىلع ةيدلا اذكو
 اذإ ةيدلا بجت اغإ : اولاق « ةيدلاب مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىضق - هنع ىلاعت هللا يضر

 هيلع لاق مهداوس ريثكتب هتمصع طوقسل بج ال نيك رشملا فص يف ناك نإف « نيطلتخم اوناك

 ٠. مهنم وهف موق داوس رثك نم » :مالسلاو ةالصلا

 صن هب قطن ام ىلع ) :م ةيدلا بجوي اذكو « ةرافكلا هلوق ىلع اقطع بصنلاب :ش ( ةيدلا اذكو

 ىلإ ةملسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف اطخ اتمؤم لتق نمو # : - لجو زع - هلوق وهو :ش ( باتكلا
 . % هله

 «ميملا فيفختو « فورحلا لوأ ءايلا حتفب :ش ( ناميلا ىلع نيملسملا فويس تفلتخا الو ) :م

 يبأ : هلوقب هنيب اذهلو :ش ( - هنع هللا يضر - ةفيذح يبأ ) :م دلاول مسا وهو « نون هرخآ يفو

 ىلع رمألا سفن ىفو . سانلا ةنسلأ ىلع رهاظلا بسحب اذهو : - هنع ىلاعت هللا يضر - ةفيذح

 - رمع يتثدح : لاق - هللا همحر - دمحم نب هللا دبع انثدح : « مجعملا» يف نيهاش نبا لاق ام

 سوباج نب - هللا همحر - لبنح نب ةفيذح : لاق .-هللا همحر - ةديبع يبأ نع - هنع هللا يضر

 - هنع هللا يضر - ناميلا نب ةفيذح : ليق اغنإو - هنع هللا يضر - ناميلا نب ورمع نب ةعيبر نبا
 تس ةنس نئادملاب ةفيذح تام « سبع نب ةعيطق نب ثراحلا نب ةدرخ نم « ناميلا دلب نم هنأل

 . نیثالثو

 ىلإ اًيوسنم ناک نإو « بارعإلا بوجوب يرجي نأ بجي هل ًاعوضوم امسا ناك نإ :ناميلاف
 ىلع نونلا تيقبو «فلألااهنم ضوعو « ةبسنلا ءاي هنم تفذح هنأل هنون رسك بجي نميلا
 .اهلاح

 . كرشم هنأ نونظي مهو نوملسملا هلتق « قدنخلا ةوزغ يف لتق هنإف: هتصق امأو

 . مهل ةفيذح اهبهوف :ش ( ةيدلاب مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىضق ) :م

 رافكلاو نوملسملا يأ :ش ( نيطلتخم اوناك اذإ ةيدلا بجت امنإ ) :م خياشملا يأ : :ش (اولاق ) :م

 هيلع لاق . مهداوس ريثكتب هتمصع طوقسل بج ال نيك رشملا فص يف ) :م ملسملا يأ :ش ( ناك نإف) :م

 ثيدحلا اذه :ش ('“ مهنم وهف موق داوس رثك نم» ) :م يب يبنلا لاق يأ « :ش ( مالسلاو ةالصلا
 « رصن نب ركب ينربخأ « بهو نبا انثدح « مامه وبأ انثدح «٠ هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور

 ‹ ةميلو ىلإ - هنع ىلاعت هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع اعد الجر نأ : ثراحلا نب ورمع نع

 هللا لوسر تعمس ينإ : لاق ؟ تعجر مل : هل لاقف «لخدی ملف « وهل عمس لخدیل ءاج املف

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)



 يبنجألا ىلعف ‹ هلك كلذ نم تامف ةيح هتباصأو دسأ هرقعو لجر هجشو هسفن جش نمو : لاق

 رده هسفنب هلعفو ةرخآلاو ايندلا يف ًارده هنوكل دحاو سنج ةيحلاو دسألا لعف نأل ؛ ةيدلا ثلث

 امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع نأ :(رداونلا» يفو « هيلع مثأي ىتح ةرخآلا يف ربتعم ايندلا يف

 يقو < هيلع یلصب الو لسغی :-هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « هيلع یلصیو للسغي: -هللا

 « سينجتلا» باتك يف هانبتك ام ىلع خياشملا فالتخا هيلع ةالصلا يف ركذ ؛ريبكلا ريسلا حرش»

 . ةرخآلاو ايندلا يف ربتعم يبنجألا لعفو ‹ رخآ اسنج ناكو اًقلطم ًارده نكي ملف « «ديزملا»و

 نوكيف « لاعفأ ةثالثب تفلت سفنلا نأكف « سانجأ ةثالث تراصف

 . « هب لمع نم كيرش ناک موق لمع يضر نمو « مهنم وهف موق داوس رثك نم ١ : لوقي داب

 فيكف «مهقالخأب قلختي ملو مهيزب ايزتي ملو مهداوس رثك نم لاح اذهو : « ىبتجملا» يفو
 نبا ثيدح نم «هننس» يف دواد وبأ جرخأو . اننامز يف مهقالخأب قلختملاو مهيزب ايزتملا لاح

 . “ مهنم وهف موقب هبشت نم : ةي هللا لوسر لاق : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر -رمع

 لجر هجشو هسفن جش نمو ) :م« ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 سنج ةيحلاو دسألا لعف نأل ؛ ةيدلا ثلث يبنجألا ىلعف ‹ هلك كلذ نم تامف ةيح هتباصأو دسأ هرقعو

 هسقنب هلعفو . :ش ( ةرخآلا يف ربتعم ايندلا يف رده هسفنب هلعفو ةرخآلاو ايندلا يف ارده هنوكل «دحاو

 - دمحأو « -هللا همحر - يعفاشلا لاق « :ش ( هيلع مثأي ىتح ) :م ةرخآلا يف ربتعم ايندلا يف رده

 . ضحم دمع هنأل ةيدلا يبنجألا ىلع بجي : لوق يف - هللا همحر

 يذلا لجرلا اذه ينعي :ش ( -هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يب دنع نأ : «رداونلا» يفو ) :م

 هنآأل :ش ( هيلع یلصي الو لسغی : - هللا همحر - فسوی يب دنعو « هيلع یلصیو لسغی ) :م هسفن جش

 . هسفن ىلع غاب

 باتك يف هانبتك ام ىلع خياشملا فالتخا هيلع ةالصلا يف ركذ : “ ريبكلا ريسلا حرش» يفو ) :م

 ام ىلع : خسنلا ضعب يفو « فنصملا تافنصم ةلمج نم ناباتك امهو :ش ( «ديزملا»و ٠ «سينجتلا»

 . هانبتک

 لاقو « هتبوت تلبق بات ول هنأل هيلع ىلصي : ىناولحلا لاق : فنصملا « سينجت» ىفو

 . هسفن ىلع غاب هنأ ال هتبوت لبقت ال هنأل هيلع ىلصي ال : يدعسلا

 :م ايندلا ماكحأ يف ينعي :ش ( اًقلطم رده ) :م روكذملا لجرلا مد يأ :ش ( نكي ملف ) :م

 ‹ سانجأ ةئالث ) :م ةيانحلا يآ :ش ( تراصف ةرخآلاو ايندلا يف ربتعم يبنجألا لعفو « رخآ اًتسنج ناكو)

 نوكيف ) :م ‹ ةيحلاو دسألا للعفو ‹ يبنجألا لعفو « هسفن لعف :ش ( لاعفأ ةثالثب تفلت سفنلا نأكف
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 . باوصلاب ملعأ هللاو « ةيدلا ثلث هيلع بجيف هثلث دحاو لك لعفب فلاتلا

 نأل « هلام يف : ينعي :ش ( باوصلاب ملعأ هللاو ةيدلا ثلث هيلع بجيف هثلث دحاو لك لعفب فلاتلا

 . هلمحتت ال ةلقاعلاو « ادمع عقو هلعف
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 لصف

 رهش نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هولتقي نأ مهيلعف افيس نيملسملا ىلع رهش نمو : لاق

 عفدل اقيرط نيعت هنألو« هيغبب هتمصع طقستف غاب هنألو « « همد لحأ دقف افيس نيملسملا ىلع
 : هلوقو . هلتق هلف هسفن نع لتقلا

 . فارطألا يف صاصقلا وهو «صاصقلل عبتلا ةلزنب وه ام نايب يف لصف اذه : يأ :ش

 نيملسملا ىلع رهش نمو ) :م « ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش (« همد لحأ دقف اًقيس نيملسملا ىلع رهش نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هولتقي نأ مهيلعف اًقيس

 - ريبزلا نبا نع سواط ثيدح نم «هننس» يف يئاسنلا ىورو « ظفللا اذهب بيرغ ثيدحلا اذه
 . رده وهف هعضو مث هفیس رهش نم » : یب هللا لوسر لاق : لاق - امهنع هللا يضر

 - دمحأ یورو « هب برض : دعصو ينعي : دازو « «همجعم» يف يناربطلا هاور هقيرط نمو

 : تلاق - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم «كردتسملا» يف مكاحلاو « «هدنسم» يف -هللا همحر

 . « همد بجو هلتق ديري نيملسملا نم دحأ ىلإ ةديدحب راشأ نم » : لوقيي هللا لوسر تعمس

 . اًَحابم همد راص هرده اذإ « همد ردهأ : يأ «همد لحأ» : هلوق

 راص . مهلتق دصقو مهيلع هفيس رهش هنأل غاب « فيسلا رهاش هنآلو يأ :ش ( غاب هنألو ) :م

 لاق . ةبراحملل همد ةمصع تلطيف : يأ :ش ( هیغېب هتمصع طقستف ) :م . اًیغاب ناکف مهیلع اًبرح

 . ( هللا رمآ ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف# : ىلاعت هللا

 روهشملا سفن نع يأ :ش ( هسفن نع لتقلا عفدل اًقيرط نيعت ) :م لتقلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ‹ هلتق هعسي ال رخآ قیرطب هنکمأ ول یتح رهاشلا لتق يأ :ش ( هلتق هلف ) :م كلذك ناك اذإف هيلع

 . فالخ هيف ملعی الو

 رصتخلل اب دارأ نإ : تلق . «رصتخملا» بحاص لاق يأ : يكاكلا لاق :ش ( هلوقو ) :م

 نبا نع سواط نع سواط نبا نع رمعم نع ىسوم نب لضفلا قيرط نم[ ٤0۹۷ ] يئاسنلا هاور : فیعض (۱)

 سواط نبا نع جيرج نبا نعو ءاعوفرم هب . . . رمعم نع قازرلا دبع اًضيأ هاور دقو اعوفرم . . . ريبزلا

 نم وهو قازرلا دبع هفلاخ دقو «برغي ناك هنآ الإ تبث ةقث ناك نإو ىسوم نب لضفلاو « اقوقوم هبو . . .
 . هللا هظفح- ينابلألا هفعض ثيدحلاو « ناقتإلاو ظفحلا يف وه

 نع همأ نع ةمقلع نع لالب نب ناميلس قيرط نم يغبلا لهأ لاتق باتك» رخاوأ )٠١۸/۲( مكاحلا هاور (۲)

 . ةمقلع مأ مسا ىلإ رشي ملو « اعوفرم . . . ةشئاع
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 ةراشإ هولتقي نأ نيملسملا ىلع قحف : « ريغصلا عماجل ا يف : -هللا همحر- دمحم لوقو « مهيلعف

 ىلع رهش نمو : « ريغصلا عماجلا» ةقرس يفو . ررضلا عفد بوجو : ىنعملاو « بوجولا ىلإ
 رصم ريغ يف قيرط يف ًاراهن وأ « رصم يف ًاليل اصع هيلع رهش وأ « ًاراهن وأ ًالیل ًاحالس لجر

 هعفد ىلإ جاتحيف ثبلب ال حالسلا نأل اذهو « انيب امل هيلع ءيش الف : ًادمع هيلع روهشملا هلتقف

 هعفد ىلإ رطضيف ثوغلا هقحلب ال ليللا ىف نكلو ثبلت تناك نإو ةريغصلا اصعلاو لتقلاب

 . ارده همد ناك هلتق اذإف « ثوغلا هقحلب ال قيرطلا يف رصملا ريغ يف راهنلا يف اذكو «لتقلاب

 ىلع نونجملا رهش نإو : لاق . امهدنع حالسلا لثم نوکت نأ لمتحی ثبلت ال اصع ناک نف :اولاق

 - يعفاشلا لاقو . هلام يف ةيدلا هيلعف ًادمع هيلع روهشملا هلتقف ًاحالس هريغ

 . «ريخصلا عماجلا» يف اهركذ اغنإو « ةلأسملا هذه ركذي مل يرودقلاف «٠ يرودقلا رصتخم»

 :م . (طوسبملا» يف - هللا همحر - دمحم لوق يأ - هللا همحر - ةعيرشلا جات هركذ ام باوصلاو

 :ش ( هولتقي نأ نوملسملا ىلع قحف «ريغصلا عماجملا» يف - هللا همحر - دمحم لوقو . مهيلعف)

 (طوسبملا» يف اهركذ يتلاامهادحإ : ناترابع - هللا همحر - دمحمل نأ : اذه يف لصاحلاو

 ‹ نيملسملا ىلع قحف : هلوقب «ريغصلا عماجلا» يف اهركذ يتلا :ىرخألاو . مهيلعف :هلوقب

 : فنصملا لوقو . روكذملا يغابلا رهاشلا لتق بوجو وهو دحاو ىنعم ىلع نالدت ناترابعلاو

 . هيلع فطع دمحم لوقو « أدتبم : دمحم لوق يأ : «هلوقو»

 بوجولا ىلإ ) :م بجاو هلتق نأب نالوقلا ريشي : يأ . أدتبملا ربخ :ش ( ةراشإ ) :م : هلوقو

 ررضلا عفد نأل :ش ( ررضلا عفد بوجو ) :م بوجولا ىنعم : يأ « فنصملا مالك نم :ش ( ىنعملاو

 . -لجو زع- هللا ةملك عفرل لب « هنيعب ال يبرحلا لتق اذهو . اًبجاو لتقلا ريغ نوكي نأ ال بجاو

 ًاليل اًصع هيلع رهش وأ راهن وأ ًالیل احالس لجر ىلع رهش نمو : «ريغصلا عماجلا» ةقرس يفو ) :م

 ةراشإ :ش ( انيب امل هيلع ءيش الف ‹ دمع هيلع روهشملا هلتقف رصم ريغ يف قيرط يف راهن وأ « رصم يف

 . لوقعملا ىنعملا ىلإو روكذملا ثيدحلا ىلإ
 عفرلل ةلهم هيف سيل ينعي :ش ( ثبلي ال حالسلا نأل ) :م هيلع ءيش مدع يأ :ش ( اذهو ) :م

 هقحلي ال ليللا يف نكلو ثبلت تناك نإو ‹ ةريغصلا اصعلاو لتقلاب هعفد ىلإ جاتحيف ) :م لتق ريغب

 رصملا ريغ يف راهنلا يف اذكو « لتقلاب هعفد ىلإ رطضيف ) :م هنم هصلخي نم هقحلي ال ينعي :ش (ثوغلا

 يأ :ش ( اولاق ) :م . ءيش همزلي ال ينعي :ش ( رده همد ناک هلتق اذإف «ثوغلا هقحلی ال قیرطلا يف

 ميظع رجحب هبرض اذإ :ش ( امهدنع حالسلا لثم نوكت نأ لمتحي ثبلت ال اًصع ناك نإف ) :م خياشملا

 :م : ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م دمع وهف ةميظع ةبشخب وأ

 - يعفاشلا لاقو ءهلام يف ةيدلا هيلعف دمع هيلع روهشملا هلتقف اًحالس هريغ ىلع نونجملا رهش نإو)
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 :-هللا همحر- فسوي يبأ نعو . ةبادلاو يبصلا فالخلا اذه ىلعو « هيلع ءيش ال : -هللا همحر
 هلتق هنأ : -هللا همحر- يعفاشلل . نونجملاو يبصلا يف بجي الو « ةبادلا يف نامضلا بجي هنأ

 يبألو . هركملا هبشأف هلعقب هلتق ىلع الومحم ريصي هنألو « رهاشلا غلابلاب ربتعيف هسفن نع ًاعافد
 امأ . نامضلا بجوي ال ققحت ول ىتح ًالصأ ربتعم ريغ ةبادلا لعف نأ : -هللا همحر- فسوي

 امهقحل امهتمصع اذكو « نامضلا امهيلع بجي هاققح ول ىتح ةلمحلا يف ربتعمف امهلعف

 . ( هيلع ءيش ال : - هللا همحر

 لهأ رثكأو -هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هبو « نآلا ءيجي ام ىلع ةبادلاو يبصلا اذكو
 ال مرحلاديص وأ ادبع لماعلا ناك ولام . كلذك رطضملا يف - هللا همحر - كلام دنعو « ملعلا

 اذإ :ش ( يبصلا ) :م :- هللا همحر - يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا :ش ( فالخلا اذه ىلعو ) :م
 ال ء هيلع لوصملا هلتقف ناسنإ ىلع لاص هريغل وأ ًالثم لمحلل يأ :ش ( ةبادلاو ) :م ناسنإ ىلع لام

 (نونجملاو يبصلا يف بجي الو « ةبادلا يف نامضلا بجي هنآ : - هللا همحر - فسوي يبآ نعو ) :م

 ‹ هتميق هنمضأ نأ اذه يف حبقتسأ ينإ : فسوي وبأ لاقو : ؟هرصتخم» يف يواحطلا لاقو :ش

 . ناسنإ ىلع لاص اذإ ريعبلا يف ينعي

 ءرهاشلا غلابلاب ربتعيف هسفن نع ) :م رشلل يأ :ش ( اعافد هلتق هنآ : -هللا همحر-يعفاشلل ) :م

 ( هلعفب ) :م رهاشلا لتق : يآ :ش ( هلتق ىلع الومحم ريصي ) :م هيلع روهشملا نألو : يأ :ش ( هنألو

 راص « همد ةمصع طقسي لعفلا اذه نأ هملع عم ينعي :ش ( هركمل ا هبشأف ) :م رهاشلا لعفب يأ :ش

 .[. . .]هركذ اذكه « قيرطلا اذهب اهركم هيلع روهشملا نوكيف « هلتق ىلع ههركأ هنأك

 بولسم راص امل هركملا نأ : ينعي« «هركملا هبشأف »: هلوق : - هللا همحر - لمكألا لاقو

 هبشأف هانعم :ليقو . هيلع لوصملا كلذكف « هركملا ىلإ فلتلا فيضأ « هركملا ةهج نم رايتخالا

 . هلتقيف هركملا ىلع دوعي هركملا

 لعف : يأ :ش ( ققحت ول ىتح ًالصأ ربتعم ريغ ةبادلا لعف نأ : - هللا همحر - فسوي يبألو ) :م

 . « رابج ءامجعلا حرج ١ : لب هلوقل :ش ( نامضلا بجوي ال ) :م ةبادلا

 : يأ :ش ( هاققح ول ىتح ةلمحلا يف ربتعمف ) :م نونجملاو يبصلا لعف يأ :ش ( امهلعف امأ) :م

 «يبصلا ةمصع : يأ :ش ( امهتمصع اذكو « نامضلا امهيلع بجي ) :م اًسفن وأ الام افلتأو لعفلا

 . ريغلا قحا ال امهسفنأل يآ :ش ( امهقحل ) :م نونجملاو
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 ًاصخش لتق هنأ انلو . ةبادلا لعف نود ةمصعلل اطقسم امهلعف ناكف « اهكلام قحل ةبادلا ةمصعو

 نإو امهلعف اذكو . ًاطقسم حلصي ال ةبادلا لعفو كلاملل اقح ًاموصعم الام فلتأ وأ اموصعم

 امهنم لعفلا ققحتب صاصقلا بجي ال اذهلو ‹ حيحص رايتخا مدعل امهقح امهتمصع تناك
 عفد وهو « حيبملا دوجول صاصقلا بجي ال انإو ‹ احيحص ًارايتخا هل نأل غلابلا لقاعلا فالخب

 ىلعف ‹ رخآلا هلتق مث هبرضف رصملا يف احالس هريغ ىلع رهش نمو : لاق . ةيدلا بجتف رشلا
 تداعف فارصنالاب ًابراحم نوكي نأ نم جرخ هنأل فرصناف هبرض اذإ :هانعم . صاصقلا لتاقلا

 . هتمصع

 :ش (هنآ : انلو . ةبادلا لعف نود ةمصعلل اطقسم امهلعف ناكف « اهكلام قحل ةبادلا ةمصعو ) :م

 اًقح اًموصعم الام فلثأ وأ ) :م ةيدبألا ةمصعلاب :ش ( اًموصعم اًصخش لتق ) :م هيلع روهشملا نأ : يآ

 ‹كلاملل اقح ةتباثلا ةمصعلل :ش ( اطقسم حلصي ال ةبادلا لعفو ) :م . نامضلا بجيف :ش ( كلاملل

 دبعلا هيلع دري الو كلاملل ةتباثلا ةمصعلا نالطب بجي الف «كلاملا نم ال ةبادلا يف دجو ىذألاو

 نألف مرحلا ديص امأو همد كفس ىلوملل سيل اذهلو « هل ااقح تبثت دمعلا مد ةمصع نأل لئاصلا

 ىذآلا دجو اذإف ‹ىذألا ةياغ ىلإ : يأ « اتقؤم مرحلا ةمرحل وأ هتمرحل عرشلاب تبثت انإ هتمصع

 . اًموصعم قبي مل هتهج نم
 تناك نإو ) :ماًطقسم حلصي ال نونجملاو يبصلا لعف اذكو : يأ :ش ( امهلعف اذكو ) :م

 : يأ :ش ( اذهلو « حيحص رايتخا مدعل ) :م ريغلا قحل ال امهسفنأل ينعي :ش ( امهقح امهتمصع

 ييصلا نم يأ :ش ( امهنم لعفلا ققحتب صاصقلا بجي ال ) :م امهنم حيحصلا رايتخالا مدع لجألو

 . نونجملاو

 اغإو ) :م هنم لعفلا ققحتب لتقلا بجيف :ش ( احيحص ؟رايتخا هل نأل ؟ غلابلا لقاعلا فالخب ) :م

 بجي مل اذإف :ش ( رشلا عفد وهو ‹ حيبملا دوجول ) :م هيلع روهشملا ىلع :ش ( صاصقلا بجي ال
 نامضلا بجيو لحي هنإف « ةصمخملا لاح ريغلا لام لكأك راصف :ش ( ةيدلا بجتف ) :م صاصقلا

 . انهاذكف

 هريغ ىلع رهش نمو ) :م ؛ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم لاق يآ :ش ( لاق ) :م

 لاقو . :ش ( صاصقلا لتاقلا ىلعف ‹ رخآلا هلتق مث ) :م رهاشلا : يأ :ش ( هبرضف رصملا يف اًحالس

 هفيس رهشأ ينعي :ش (”فرصناف هبرض اذإ ) :م اذه ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م - هللا همحر - فنصللا

 ىلع صاصق الو صاصقلا هيلعف « هيلع روهشملا هلتق مث برضلا كرتو فرصنا مث «هبرضو
 همد لح رهش امل هنأل :ش ( هتمصع تداعف فارصنالاب اًبراحم نوكي نأ نم جرخ هنأل ):م ؛رهاشلا

 . صاصقلا لتاقلا ىلعف هتمصع تداعو هرش عفدنا « هنع فكو هلتقي مل املف هرشل اعفد



 ةالصلا هيلع هلوقل هيلع ءيش الف هلتقو هعبتاف ةقرسلا جرخأو اليل هريغ هيلع لخد نمو : لاق

 . ءاهتنالا يف ًادادرتسا اذكف « ءادتبالا يف ًاعفد لتقلا هل حابي هنآلو .« كلام نود لتاق» : مالسلاو

 . ملعأ هللاو لتقلاب الإ دادرتسالا نم نكمتي ال ناك اذإ ةلأسملا ليوأتو

 ( ةقرسلا جرخأو ًاليل هريغ هيلع لخد نمو ) :م « ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 ( « كلام نود لتاق » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هيلع ءيش الف هلتقو هعبتاف ) :م اهقرس يتلا : يأ :ش

 يبأ نع « «طسوألا هخيرات يف - هللا همحر - يراخبلا هجرخأ ليوط ثيدح نم باوج اذه :ش

 . « كلام نود لتاق» : هيفو « ثيدحلا « يب يبنلا ىلإ لجر ىتأ : لاق - هنع هللا يضر - ةريره

 : لاقف الإ هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ملسم ىور
 ؟ ينلتاق نإ تيأرأ : لاق .« كلام هطعت الف » :لاق « ؟ ىلام ذخأي نأ ديري لجر ءاج نإ تيأرأ

 يف وه» : لاق ؟ هتلتق نإ تيأرأ :لاق .« ديهش تنأ» : لاق ؟ينلتق نإ تیأرأ :لاق « «هلتاق» : لاق

 اًعفد ) :م لخادلا لتق يأ :ش (لتقلا هل حابي ) :م اليل هيلع لخدملا نألو : يأ :ش ( هنألو) :م . «رانلا

 لجأل لتقلا هل اذكف : يأ :ش ( ادادرتسا اذكف ) :م رمألا ءادتبا يف هرشل اعفد : يأ :ش (ءادتبالا يف

 . ءادتبالا يف لهسأ هنأل :ش ( ءاهتنالا يف ) :م هذخأ ام دادرتسا

 لتقلاب الإ دادرتسالا نم نكمتب ال ناك اذإ ةلأسملا ليوأتو ) :م :- هللا همحر - فنصملا لاقو

 بهذيو هذخأ ام كرتي هب حاص ول هنأ ملع اذإ امأو «لتقلا هل حابي ذئنيحف : ينعي :ش ( ملعأ هللاو

 لتق اذإ كلاملاك « قح ريخغب هلتق هنأل صاصقلا هيلع ناك هلتق نإ نكلو « اذكه لعفي ملف

 . ناخ يضاق نيدلا رخف هركذ اذك ءلتقلا نودب هدي نم لاملا دادرتسا نم نكمتي هنأل ؛ بصاغلا

 ىلإ هدانسإب «هعماج» يف يذمرتلا ىور ام اذه يف لصألا : لاق هنأ : يزارتألا نم بجعلاو

 . ثيدحلا « ديهش وهف هلام نود لتق نم» : لاق ويب يبنلا نع «ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس
 : لاق الإ هللا لوسر نع -هنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع ىلإ هدانسإب اًنضيأ ملسم ركذو : لاق
 ًاليل هيلع لحد نم لتق زاوج ثيدحلا اذه نم ذخؤي نيأ نمف . « ديهش وهف هلام نود لتق نم »

 ثيدحلاب لدتسي نأ يغبني ناكو «هانركذ يذلا ثيدحلاب لدتسا فنصملاف « ؟ هذخأ ام جرخأو

 رجل اب هركذ يذلا ثيدحلاب لدتساو هيلع فقي مل هنأ رهاظلاف « ههجو نيبو ءنتملا يف روكذملا
 . ملعأ هللاو «بابلا اذه يف ةضيرعلا ةليوطلا هاوعد يفاني اذهو ءليقثلا
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 سفنلا نود اميف صاصقلا باب
 ةعوطقملا ديلا نم ربكأ هدي تناك نإو « هدي تعطق لصفملا نم ًادمع هريغ دي عطق نمو : لاق

 هيف بجی هيف اهتیاعر نکمآ ام لکف ‹ ةلثامملا نع ئبني وهو € صاصق حورجلاو :  ىلاعت هلوقل

 . الف ال امو ‹ صاصقلا

 ( سفنلا نود اميف صاصقلا باب) :م

 ركذ امل هنأل فارطألا وهو سفنلا نود اميف صاصقلا ماكحأ نايب يف باب اذه : يأ : ش

 . لكلا عبتي ءزج لاو « سفنلا نود ام مكح نايب اهبقعأ سفنلا ماكحأ

 مالك اذه :ش ( هدب تعطق لصفملا نم دمع هريغ دي عطق نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نإو : يأ :ش ( ةعوطقملا ديلا نم ربكأ هدي تناك نإو ):م : فنصملا لاقو « - هللا همحر - يرودقلا

 نم ةحراج ةلاب دمع لكو : «هرصتخم» يف يخركلا لاقو « عوطقملا دي نم ربكأ عطاقلا دي تناك

 نمو دنزلا نم فكلا ناب اذإف . هيف صاصق الف لصافملا ريغ نم ناك امو « صاصقلا هيفف لصفم

 لصافم نم ًالصفم وأ « لصفملا نم فكلا يف اًعبصإ وأ مدقلا لصفم نم مدقلا وأ عارذلا لصفم

 هيفو « ءاوس كلذو هريغ وأ حالسب سفنلا نود اميف ةيانج لا تناك ءاوسو صاصقلا هيفف < عبصإلا

 :هريغو : «حاضيإلا» يفو :ش ( 4 صاصق حورجلاو) : ىلاعت هلوقل ) :م كلذ دمتعا اذإ صاصقلا

 نس ترسك اهنأ»: كلام نب سنأ ةمع عيبر ثيدحل ةيآلا هذهب عورشم سفنلا نود اميف صاصقلا

 هللا يضر - ةمئألا عامجإبو روهشم وهو « صاصقلاب رمأف الإ يبنلا اوتأف راصنألا نم ةيراج

 . مع

 ةياعر يف : يأ :ش (هيف اهتياعر نكمأ ام لكف ةلثامملا نع ْئبني ) :م صاصقلا يأ :ش ( وهو ) :م

 بجي الف ةلثامملا ةياعر هيف نكي مل امو : يآ :ش ( الف ال امو « صاصقلا هيف بجي ) :م هيف ةلثامملا

 ‹« لدع ةموكح هيفف كلذ هبشأ ام وأ ةوقرت وأ اعلض رسك وأ ادعاس وأ اًمظع رسك اذإ امك صاصقلا

 ذخؤت ال ةحيحصلا نأ اوعمجأ مهنألو ةلثامملا تربتعا « لاومألا ىرجم فارطألا ىرجأ اذإو

 ‹ ىرسيلاب ذخؤت ال ىنميلا نأ اًضيأ اوعمجأو « ةلثامملا مدعل عباصألا ةصق ءاشنلاب الو ءالشلاب

 ‹ ماهبإلاب ماهبإلا ‹ عطاقلا نم هلثمب الإ ءاضعألا نم ءيش ذخؤي الو « ىنميلاب ىرسيلا الو

 كلذكو . رصنبلاب رصنبلاو « رصنخلاب رصنخلاو « ىطسولاب ىطسولاو « ةبابسلاب ةبابسلاو

 الو ءلفسألاب ىلعألا ذخؤي الو . سرضلاب سرضلاو «بانلاب بانلاو « ةينثلاب ةينثلا : نانسألا

 . ىلعألاب لفسألا

 . حورجملاو جوجشملا يف ةحارجلاو



 فلتخت ال ديلا ةعفنم نأل ؛ اهرغصو ديلا ربكب ربتعم الو ربتعاف لصفملا نم عطقلا يف نكمأ دقو
 لجر نيع برض نمو : لاق . ةلثامملا ةياعر ناكمإل نذألاو فنألا نرامو لجرلا كلذكو « كلذب

 هيلعف اهؤوض بهذف ةمئاق تناك نإو « علقلا يف ةلثامملا عانتمال هيلع صاصق ال اهعلقف
 بطر نطق ههجو ىلع لعجيو ةآرملا هل ىمحت : باتكلا يف لاق ام ىلع ةلثامملا ناكمإل صاصقلا

 . -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج نع روثأم وهو « اهؤوض بهذيف ةآرم اب هنيع لباقتو

 الو ) :م ناكمإل :ش ( ربتعاف لصفملا نم ) :م ديلا عطق يف يأ :ش ( عطقلا يف نكمأ دقو ) :م
 نأل ةريبك وأ ةريغص اهنوكب : يأ :ش ( كلذب فلتخت ال ديلا ةعفنم نأل ؛ اهرغصو ديلا ربكب ربتعم

 . فالخ هيف ملعي الو «ربكلاو رغصلاب فلتخي ال شطبلا وهو ديلا ةعفنم

 ناسنإ لجر عطق اذإ صاصقلا بجي كلذكو : يأ :ش ( لجرلا كلذكو ) :م يرودقلا لاق
 انإو :ش (ةلثامملا ةياعر ناكمإل نذألاو ) :م هنم نال ام وهو :ش ( فنألا نرامو ) :م لصفم نم ادمع

 ىوس مظعلا يف صاصق الو « مظع اهنأل صاصقلا بجي ال فنألا ةبصق عطق اذإ هنأل نراملاب ديق

 : عطقلاو . اهضعب عطق نإو « ةلثامملا ناكمإل صاصقلا بجو اهلك عطق اذإ نذألا امأو « نسلا

 يرودقلا هركذ اذك صاصقلا طقس فرعي نكي مل نإو « صاصقلا بجيف ةلثامم ا هنكمأ فرعي دح

 . «هحرش)» يف

 هيلع صاصق ال اهعلقف لجر نيع برض نمو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف لاق ام ىلع ةلثامملا ناكمإل صاصقلا هيلعف اهؤوض بهذف ةمئاق تناك نإو « علقلا يف ةلثاملا عانتمال

 لباقتو بطر نطق ههجو ىلع لعجيو ةآرملا هل ىمحت ) :م :- هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( باتكلا

 مكحلا اذه :ش ( -مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج نع روثأم وهو « اهؤوض بهذ يف ةآرملاب هنيع
 . مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج نع تلقن ةروصلا هذهب

 ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نأ يور :« هحرش» يف - هللا همحر- يرودقلا لاق

 هللا يضر - نامثع نمز يف ثدح اذه نأل فالخ ريغ نم ةباحصلا ةرضحب كلذب مكح - هنع

 - يلع ءاج ىتح ءيش هيف مهدنع نکي ملف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا هنع لأسف « - هنع ىلاعت

 . هنع یلاعت هللا يضر - نامثع هيلع لمعو « كلذب ىضقف « - هنع ىلاعت هللا يضر

 مهل لاق « ةيلع نبا مكحلا نع « لجر نع رمعم انربخأ : «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو

 فيك سانلا ىلعو مهيلعو هيلع ام هنم اوديقي نأ اودارأف « ةمئاق هنيعو هرصب بهذف الجر لجر

 نأ رمأف - هنع یلاعت هللا يضر - يلع مهاتأف « ؟نوعنصي فيك نوردی ال اولعجو « هنودیقي

 . ةمئاق هنيعو هرصب عطقف « ةآرم هنيع نم ىندأو سمشلا هب لبقتسا مث «فسرك هنيع ىلع لعجي
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 ربكأ هنم صتقي نم نس تناك نإو 4 نسلاب نسلاو # : ىلاعت هلوقل صاصقلا نسلا يفو : لاق

 اهيف ققحتت ةجش لك يفو : لاق . ربكلاو رغصلاب توافتت ال نسلا ةعفنم نأل رخآلا نس نم

 رمع نع يورم ظفللا اذهو نسلا يف الإ مظع يف صاصق الو : لاق . هانولت ال صاصقلا ةلثامملا

 « -امهنع هللا يضر- دوعسم نباو

 اهؤوض بهذ ةمئاق تناك ولو «تفسخناو تروق اذإ نيعلا ىف صاصق ال : (طيحملا» يفو

 هنيع علقت : ةثالثلا ةمئألا تلاقو «صاصقلا بجي ال : - هللا همحر - فسوي يبأ نعو

 .  نيعلاب نيعلا :  ىلاعت هلوقل

 نسلاو# : ىلاعت هلوقل صاصقلا نسلا يفو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةعفنم نال رخآلا نس نم ربكأ هنم صتقي نم نس ) :م هلبق اب ةلصاو نإ مكح :ش ( تناك نإو (نسلاب
 ال سارضألا يف نحطلاو ءايانثلا يف عطقلا نسلا ةعفنمو :ش ( ربكلاو رغصلاب توافتت ال نسلا

 . فلتخر تخ

 ال صاصقلا ةلثامملا اهيف ققحتت ةجش لك يفو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . ( صاصق حورجلاو # : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانولت

 - يخركلا لاقو « ةلثامملا نع ئبنت يهو « هلوق ىلإ ةراشإ «انركذ ال»: خسنلا ضعب يفو

 نكمأ نإ قاحمسلاو ‹ةحضوملا الإ اهيف صاصق ال اهلك جاجشلاو : «هرصتخم» يف - هللا همحر

 يه : قاحمسلاو « - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور هذهو ‹ قاحمسلا يف صاصقلا

 . هدلجو مظعلا نيبو اهنيب يتلا

 ةيمارلاو قاحمسلاو ةحضوملا يف بجي صاصقلا نإ لصألا ىف - هللا همحر - دمحم لاقو

 همحر - دمحأ دنع اهيف صاصق الو « ةمألاو ةلقثملاو ةمشاهلا ىهو ةحضوملا قوف امو ةعضابلاو

 ٠ . ملعلا لهأ نم - هللا

 :ش ( ظفللا اذهو نسلا يف الإ مظع يف صاصق الو ) :م - هللا همحر - يرودقلا :ش ( لاق ) :م

 هللا يضر - دوعسم نباو رمع نع يورم ) :م نسلا يف الإ مظع يف صاصق الو : مهلوق يأ
 . بيرغ ظفللا اذه :ش (-امهنع

 نع يورملا :«هحرش»يف : - هللا همحر - يرودقلا لاق : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 - رمع نعو . نسلا يف الإ مظع يف صاصق ال : لاق هنأ - هنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نبا

 . مظع يف صاصق ال : لاق هنأ - هنع هللا يضر
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 يف ةلثامملا رابتعا نألو . نسلا ريغ دارملاو «  مظع يف صاصق ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 هلصأ نم علق ولو « دربملاب دربي هنأل نسلا فالخب ناصقنلاو ةدايزلا لامتحال رذعتم نسلا ريغ
 هبش نأل ؛ًاطخ وأ دمع وه امنإ دمع هبش سفنلا نود اميف سيلو:لاق . نالثامتيف يناثلا علقي

 فلتخي ال هنأل ؛ سفنلا نود ام نود اهفالتخاب فلتخي يذلا وه لتقلاو « ةلآلا ىلإ دوعسي دمعلا

 ةلآلا فالتخاب هفالتإ

 .نع ‹«ثعشأ نع صفح انثدح «هفنصم» ىف - هنع هللا يضر - ةبيش يبأ نبا ىور : تلق

 اًمظع نسلا ناك نإف . ىهتنا سأرلاو نسلا الخ ام صاصق ماظعلا يف سيل : لاق نسحلاو يبعشلا

 دربي نأب اهيف صاصقلا ناكمإ وهو «ماظعلا نم امهريغ نيبو امهنيب قرف نم دب الو « ءانثتساا لف
 ءهناسل هب دسفي اجرف « ةلثامملا رذعتل علقي الو « اهعلق نإ اهلصأ ىلإ وأ « اهنم رسك ام ردقب دربماب
 .«طوسبملا» ىف اذك

 نشتسي مل ؟مظع يف صاصق ال ١ : مالسلا هيلع هلوقب هيلإ راشأ امك « مظع ريغ ناك نإو
 . عطقنم ءانئتسالاف ء«نسلا

 ريغ هنم دارملا لاق ىتح مظع هنأ فنصملا دنع « عقو هنأكو مظع وه : لاق نم مهنمو « ةقلخلا مات
 . نسلا

 نبا یورو . تبثي ملو بيرغ اذه :ش (« مظع يف صاصق ال : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) :م

 يبعشلا نع هوحن جرخأو . صاصق ماظعلا يف سيل : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا
 هللا امهمحر - نسحلاو

 «« نسلا ريغ مظعلا يف صاصق ال » : مالسلا هيلع هلوق نم دارملا يأ :ش ( نسلا ريغ دارملاو ) :م
 ةدايزلا لامتحال رذعتم نسلا ريغ يف ةلثامملا رابتعا نألو) :م . ( نسلاب نسلاو # : ىلاعت هلوقل
 نس نم دربيف :ش (نالثامتيف يناشلا علقي هلصأ نم علق ولو «دربملاب دربي هنأل نسلا فالخب ناصقنلاو

 . انركذ امل علقي الو كلذ ردقب يناجل ا

 دمع وه اغنإ دمع هبش سفنلا نود اميف سيلو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 ‹ ةلآلا ىلإ رظنلاب تبثي اغنإ سفنلا ىف دمعلا هبش نأل يأ :ش ( ةلآلا ىلإ دوعي دمعلا هبش نأل ًأطخ وأ

 . دمعتملا ىلإ ارظن ةظلغملا ةيدلا بجق لب « صاصقلا بجي ملف « لتقلل عضوت مل ةلآلا نأل ا

 ال هنأل ؛ سفتنلا نود ام نود ) :م ةلآلا فالتخاب يأ :ش ( اهفالتخاب فلتخي يذلا وه لتقلاو ) :م (
 / ريغو حالسلا يوتسي ينعي :ش (ةلآلا فالتخاب ) :م سفنلا نود ام فالتإ يأ :ش ( هفالتإ فلتخي
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 ءدبعلاو رحلا نيب الو « سفنلا نود اميف ةأرملاو لجرلا نيب صاصق الو . ًاطخلاو دمعلا الإ قبي ملف

 ‹ دبعلا فرط عطقي رحلا يف الإ كلذ عيمج يف -هللا همحر - يعفاشلل ًافالخ نيدبعلا نيب الو

 مدعنيف ‹ لاومألا كلسم اهب كلسي فارطألا نأ : انلو . اهل ةعبات اهنوكل سفنألاب فارطألا ربتعيو

 يف توافتلا فالخب هرابتعا نكمأف ‹ عرشلا ميوقتب اعطق مولعم وهو « ةميقلا يف توافتلاب لثامتلا
 ؛ شطبلا

 بجي لصفملا نم ناب امف «حالس ريغ وأ احالس ناك ءيش يأب دمعت اذإف « هفالتإ يف حالسلا

 سفنلا نود اميف صاصقلا بجي ال نكلو «شرألا دمعت ريغ نم ةنابإلا تناك اذامف « صاصقلا

 «رارسألا» يف هركذ « -هللا همحر - يعفاشلل اًفالخ بقرتي لب لجعي الو « توي وأ هنم أربي ىتح

 . هریغو

 ركذ دق -هللا همحر - فنصملا ناكو :ش ( اطخل او دمعلا الإ قبي ملف ) :م كلذك رمألا ناك اذإف

 هب دارملا نأ ىلع لوألا لمحيف « ًأطخ وأ دمع هنأ انهو ءدمع هنأ كانه ركذ هنكل ٠ ىضم اميف اذه

 صاصقلا نكمأ نإو «سفنلا نود اميف لصح اذإ دمعلا هبش هنأل كلذو « صاصقلا نكمأ نإ

 . شرألا بجوو « أطخ لعج نكي مل نإو ادمع هلعج

 يآ :ش (نيدبعلا نيب الو ءدبعلاو رح لا نيب الو «سفنلا نود اميف ةأرملاو لجرلا نيب صاصق الو ) :م

 لاق هبو :ش (كلذ عيمج يف - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ ) :م سفنلا قح يف ال «فرطلا قح يف

 . هللا مهمحر - قاحسإو دمحأو كلام

 يأ اًضيأ وه هدنع رحلا ىلع صاصقلا ىرجي ال هنإف :ش ( دبعلا فرط عطقي رحلا يف الإ ) :م

 اهل ةمبات) :م فارطألا نوكل يآ :ش ( اهنوكل سفنالاب فارطألا ربتعيو ) :م - هللا همحر - يعفاشلا

 . سفنألل يأ :ش

 :م لاومألاك سفنألل ةياقو اهنوكل :ش ( لاومألا كلسم اهب كلسي فارطألا نأ : انلو ) :م

 الو « ةاواسملا ىلع صاصقلا ىنبمو « دبعلا يف ينعي :ش ( ةميقلا يف توافتلاب لثامتلا مدعنيف)

 . دبعلا نيب فارطألا يف ةاواسم

 ةدحاولا ديلا موق عرشلا نإف :ش ( عرشلا ميوقتب اًعطق مولعم ) :م توافتلا يأ :ش (وهو ) :م

 نظلاو رذحلاب ناك تغلب نإف « كلذ ىلإ دبعلا ةميق غلبت ال « اتيقيو اعطق رانيد ةئامسمخب رحلل
 توافتلا فالخب هرابتعا نكمأف ) :م اعطق اًمولعم توافتلا ناك اذإف < اًنيقي رحلا ديل ةيواسم نوكت الف

 نم عونل حلصت ةرملا دي نأل ؛ رهاظ لجرلا فرطو ةأرملا يفرط نيب توافتلا نأل :ش (شطبلا يف

 . راسيلاو نيميلاك تراصف « لجرلا ديل حلصت ال عفانملا
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 . هيف توافت الو حورلا قاهزإ فلتما نأل ؛ سفنألا فالخبو هلصأ ربتسعاف « هل طباض ال هنأل

 دي عطق نمو : لاق . شرألا يف امهنيب يواستلل رفاكلاو ملسملا نيب فارطألا يف صاصقلا بجيو
 ةلثامملا رابتعا نكي ال هنأل ؛ هيلع صاصق الف اهنم ًآربف ةفئاج هحرج وأ « دعاسلا فصن نم لجر

 . ًارهاظ كالهلا ىلإ يناثلا يضفيف « ردان ءربلا اذكو . هيف طباض الو مظعلا رسك لوألا ذإ « هيف

 عطاقلا ديو ‹ ةحيحص عوطقملا دب تناك اذإو : لاق

 . شطبلا لصأ يأ :ش ( هلصأ ربتعاف هل طباض ال هنأل ) :م

 ميوقتب اهتميق يف يواستلا ناكمإل نيدبعلا نيب مقتسي مل دبعلاو رحلا يف ماقتسا نإ : ليق نإف
 . ؟نيموقملا

 كلذب تبغت ال اًعرش ةطورشملا ةلثامملاو نظلاو رذحلاب نوكي انإ يواستلا نأب : بيجأو
 . اهسنجب ةلباقملا دنع ةيوبرلا لاومألا يف ةلثامملاك

 يفو :ش ( فلما نأل ) :م لاومألا كلسم اهب كلسي ال ثيح :ش ( سفنألا فالخبو ) :م
 يأ :ش ( هيف توافت الو حورلا قاهزإ ) :م «قلعتملا نأل » : -هيلع هللا ةمحر- ءالعلا يخيش ةخسن

 . حورلا قاهزإ يف

 ملسملا يف يأ :ش ( امهنيب يواستلل رفاكلاو ملسملا نيب فارطألا يف صاصقلا بجيو ) :م

 . نيملسملا نيرحلاك راصف فرطلا شرأ يف يأ :ش ( شرألا يف ) :م رفاكلاو

 هحرج وأ « دعاسلا فصن نم لجر دي عطق نمو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 ذِإ « هيف ةلثامملا رابتعا نكي ال هنأل ) :م لدع ةموكح بجي لب :ش ( هيلع صاصق الف اهنم أربف ةفئاج

 هيف عقو لعفلا نأل :ش (مظعلا رسك ) :م دعاسلا فصن نم عطقلا وهو لوألا نأل : يأ :ش ( لوألا

 ةفئاج لا يف يأ :ش ( ردان ءربلا اذكو ) :م رهظلاو ردصلا نم نطبلا ىلإ لصت اهنأل ‹ ةفئاحلا حرجلا

 ‹ ةيناثلا نود ىلوألا يف ءربلا بوجول ىلوألاو ةيناثلا نيب ةلثامملا نكي الف ٠ بلاغ امهيف كالهلاو

 بجي الف :ش (ارهاظ كاللا ىلإ ) :م ةفئاحجلا حرحلا وهو :ش ( يناشلا يضفيف ) :م صتقا اذإف

 لصياميف الإ ةفئاحجلا نوكت الو ءهلام يف ةيدلا ثلث بجي لب ‹صاصقلا طورش ءافتنال صاصقلا

 تناك نإف . نيلجرلا يف الو ‹ نيديلا يف الو ‹قلحلا يف الو « ةبقرلا يف نوكي الو « نطبلا ىلإ

 . «هحرش» يف -هللا همحر- يرودقلا هركذ « ةفئاج يهف ةيدملاو نينثالا نيب ةحارجلا

 عطاقلا ديو ‹ ةحيحص عوطقملا دي تناك اذإو ) :م- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

114 



 نإو . اهريغ هل ءيش الو « ةبيعملا ديلا عطق ءاش نإ رايخلاب عوطقملاف « عباصألا ةصقان وأ ءالش

 ىلإ لدعي نأ هلو . هقح نودب زوجتي نأ هلف « رذعتم قحلا ءافيتسا نأل ؛ الماك شرألا ذخأ ءاش

 هب يضر دقف ًاصقان اهافوتسا اذإ مث . فالتإلا دعب سانلا يدي ىلع مرصنا اذإ يلثملاك ضوعلا

 وأ هيلع ينجلا رايتخا لبق ةنؤملا تطقس ولو ديجلا ناكم ءيدرلاب يضر اذإ امك هقح طقسيف

 ‹ هرايتخاب لاملا ىلإ لقتني انإو ‹ صاصقلا ىف نيعتم هقح نأل اندنع هل ءىش الف ًاملظ تعطق

 هتاوفب طقسیف ۰

 ذخأ ءاش نإو ءاهريغ هل ءيش الو « ةبيعملا ديلا عطق ءاش نإ رايخلاب عوطقملاف « عباصألا ةصقان وأ ءالش

 شرأ عطقلا عم هل سيل عباصألا ةصقان يفو « ءالشلا يف فالخ هيف ملعي الو :ش ( الماك شرألا

 . ةبورك وأ

 هل زوجي عوطقملاف - هللا مهمحر - دمحأو « كلامو « يعفاشلا لاقو : يلبنحلا ركب وبأ لاق

 لاقو . «طوسبملا» يف ركذو « ةلماك ديلا ةيد ذخأيو وفعي نأ هلو « دوقعملا شرأ ذخأيو صتقي نأ

 . عباصألا ناصقنو للشلا نيب قرفي ملو « اًقلطم شرألا هل : - هللا همحر - يعفاشلا

 نآ هلو) م . ةبيعملا عطقب ىضريو :ش ( هقح نودب زوجتي نأ هلف ‹ رذعتم قحا ءافيتسا نأل ) :م

 ىلع) :م عطقنا اذإ يأ :ش (مرصنا اذإ يلئلاك ) :م كلذ يف هلثمو شرألا وهو :ش ( ضوعلا ىلإ لدعي

 ملف سانلا يديآ نع عطقناف يلثم هلام لجر ىلع فلتأ لجر هتروص :ش ( فالتإلا دعب سانلا يديأ

 ءاش نإو «دوجوملا ذخأ ءاش نإ رايخلاب قحلا بحاصف «فلتملا نع ةفصلا صقان وه الإ هنم قبي

 . اذه اذكف هلامكب هقح سنج ءافيتسا ىلع ردقي مل هنأل « ةميقلا ىلإ لدع

 دقف ةصقانلا ديلا عطق عوطقملا ىفوتسا اذإ مث يأ :ش ( هب يضر دقف اًصقان اهافوتسا اذإ مث ) م

 . عطقنا اذإ يلثملا يف :ش (ديجلا ناكم ءيدرلاب يضر اذإ امك هقح طقسيف ) :م هقحب يضر

 ينجملا رايتخا لبق ) :م ءالشلا يهو ةباصإللا اهتباصأ يتلا ديلا يأ :ش ( ةنؤملا تطقس ولو ) :م

 :م ملظلا ةهج نم «ءالشلا يأ ‹ ةفورعملا تعطق وأ يأ :ش ( اًملظ تعطق وأ ) :م اهذخأ :ش (هيلع

 دمحأو يعفاشلا لوق نع هب زرتحا« :ش (اندنع هل ءيش الف)
 بجت امهدنع نأل ؛ - هللا امهمحر -

 . ةيدلا

 شرألا ىلإ لودعلا هل سيل ةلالدب ديلاب نيعتم هنأل هيف :ش ( صاصقلا يف نيعتم هقح نأل ) :م

 (هتاوفب طقسيف ) :م بيعلا لجأل :ش ( هرايتخاب لاملا ىلإ ) :م هقح يأ :ش ( لقتني امنو ) :م ةردقلا عم

 هتاوفب طقسیف ‹« كله دق هقح هب قلعت ام نأل « هتاوفب طقستف «فلت یتح زرتحی مل اذإ ينعي :ش

 . تفلت اذإ ةحيحصلاك راصو



 هب ىفوأ هنأل ؛ شرألا هيلع بجي ثيح « ةقرس وأ صاصق نم هيلع قحب تعطق اذإ ام فالخب
 ‹ هينرق نيب ام ةجشلا تبعوتساف الجر جش نمو : لاق . ینعم هل ةملاس تراصف ًاقحتسم ًاقح

 نم ئدتبي هتجش رادقب صتقا ءاش نإ رايخلاب جوجشملاف  جاشلا ينرق نيب ام بعوتست ال يهو
 نيشلا دادزيف طقف ةنيشم اهنوكل ةبجوم ةجشلا نأل . شرألا ذخأ ءاش نإو « ءاش نيبناجلا يآ

 « لعف ام ىلع ةدايز جاشلا ينرق نيب ام هئافيتسا يفو . اهتدايزب

 وآ صاصق نم ) :م قحب يأ :ش ( هيلع قحب ) :م ءالشلا ديلا :ش ( تعطق اذإ ام فالخب ) :م
 هل ةلاس ) :م عطاقلا دي يأ :ش (تراصف اًقحتسم اًقح هب ىفوآ هنأل شرألا هيلع بجي ثيح «ةقرس
 نأ لبق ةبيعم ةيراجلا تبهذ اذإ : اذه حاضيإ ةروصلا ثيح نم ال ‹ ىنعملا ثيح نم :ش (ىنعم

 : نيهجو ىلع هيف مالكلاف « اهذخأ هيلع ينجملا راتخي

 ديلا شرأ هيلعف ةقرس يف عطقي وأ « اهنم صتقي نأ لم هيلع قحب هدي تعطق نإف -

 .ةعوطقملا

 وأ اًملظ لجر اهعطقي نأ لثم صاصقلا بحاص قح طقس هيلع قح ريغب هدي تفلت نئلو -
 . ةيوامس ةفآب فلتت

 نيب ًاريخم ناك هنإ : لاقي ال « نيهجولا ىف شرألا بجي : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو
 نع لدعي نأ هل ناكو «ديلا يف الإ تبثي مل هقح نأل رخآلا ىلع نيعت امهدحأ تام اذإف ‹ نيرمأ
 رصتخم حرش يف اذك « هفلت عم هنع هل رسلاب ةبلاطملا هل زجي مل فلتأ اذإف « هل دي يأ قحلا اذه
 ۰ هللا همحر - «يخركلا

 ناك اذإ صاصقلا اهيف بجي ىتلا فارطألاو نسلا اذه ىلعو : « ىبتجملا» بحاص لاقو

 . ةبيعملا ءافيتسا نيبو «ةلماك ةيدلا ذخآ نيب هيلع ينجملا ريختي « ةبيعم عطاقلاو براضلا فرط
 عفتني ال ءالشلا تناك اذإ اذه : - هللاامهمحر - ديهشلا ردصلا دلاو ةمئألا ناهرب لاقو

 . ىوتفلا هيلعو « رايخ ريغ نم ةلماك ةيد هلف « صاصقلل الحم نوكي ال ءاهب

 (هينرق نيب ام ةجشلا تبعوتساف ًالجر جش نمو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 رادقمب صتقا ءاش نإ رايخلاب جوجشملاف « جاشلا ينرق نيب ام بعوتست ال يهو ) :م هيتيحان نيب ام يأ :ش

 .- هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه يأ :ش ( شرألا ذخآ ءاش نإو « ءاش نيبناجلا يآ نم ئدتبي هتجش

 نم « ةحبقم يأ :ش ( طقف ةنيشم اهنوكل ):م صاصقلل :ش ( ةبجوم ةجشلا نأل ) :م : فنصملا لاقو

 . ةجشلا ةدايزب يآ :ش (اهتدايزب نيشلا دادزيف ) :م حيبقتلا وهو نيشلا

 (لعف ام ىلع ةدايز جاشلا ينرق نيب ام ) :م جوجشملا باعيتسا يفو يآ :ش ( هئافيتسا يفو ) :م
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 ءالشلا يف امك ريخيف صقتننيف جوجشملا قحلي ام هقح ردق هئافيتساب نيشلا نم هقحلي الو

 اذإ اذکو «هقح ريغ ىلإ يدعتلل المك ءافيتسالا رذعتي هنأل ؛ اضيأ ريخي هسكع يفو « ةحيحصلاو

 وهف ‹ جاشلا افق ىلإ غلبت الو هافق ىلإ هتهبج نم ذخأت يهو ‹ سأرلا لوط يف ةجشلا تناك

 - فسوي يبأ نعو . ركذلا يف الو ناسللا يف ضاصق الو : لاق . فلتخي ال ىنعملا نأل رايخل اب

 الف طسبنيو ضبقني هنأ : انلو . ةاواسملا رابتعا نكمب هنأل بجي هلصأ نم عطق اذإ هنأ: -هللا همحر

 ‹ لصفملاك مولعم عطقلا عضوم نأل ةفشحلا عطقت نأ الإ . ةاواسملا رابتعا نكمي

 جوجشملا قحلي ام هقح ردق هئافيتساب نيشلا نم هقحلب الو )م اريبك جاشلا سأر ناك اذإ : ينعي «:ش

 هسأر ناك اذإ جاشلا ينرق نيب ام ةجشلا بعوتست مل اذإ جوجشملا قح صقتني ينعي :ش (صقتنيف

 نيبو هتجش رادقب صاصتقالا نيب هسأر جوجشملا يأ :ش ( ريخيف ) :م كلذك ناك اذإف « ًاريغص

 جوجشملا سأر ناك اذإ اميفو : يأ :ش ( هسكع يفو . ةحيحصلاو ءالشلا يف امك ) :م شرألا ذخأ

 هنأل :ش (هقح ريغ ىلإ يدعتلل المك ءافيتسالا رذعتي هنأل ؛ اًضيأ ريخي ) :م « جاشلا سأر نم ربكأ

 . ىلوألا نم ديزأ ةيناثلا يف نيشلا نوكي

 ءهافق ىلإ هتهبج نم ذخأت يهو «سأرلا لوط يف ةجشلا تناك اذإ ) :م رايخلاب يأ :ش ( اذكو ) :م
 ىنعملا يأ :ش ( فلتخي ال ىنعملا نأل ) :م رايلاب جوجشملا يأ :ش (رايخلاب وهف جاشلا افق ىلإ غلبت الو

 . فلتخي ال ةجشلاب صاصتقالا نيبو ةحضوملا شرأ نيب رييختلل بجوملا

 ةدايز هافق ىلإ هغولب نأ وهو : فلتخي ال ىنعملا نأل : هلوق : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 . نيشلا قحلي ال هقح هئافيتسابو « لعف ام ىلع

 ( ركذلا يف الو ناسللا يف صاصق الو ):م : - هللا همحر - يرودقلا لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 . لصألا ةياور يف - هللا همحر- يرودقلا هركذ يذلا اذه :ش

 :ش (بجي هلص نم عطق اذإ هنأ ) :م : هنع رشب هاور :ش ( - هللا همحر - فسوي يب نعو ) :م

 . هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ لوقبو :ش ( ةاواسملا رابتعا نكي هنأل ) :م ؛ صاصقلا يأ

 - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ نم قاحسإ وبأو « ةياور يف - هللا همحر - كلام لاقو

 يف - هللا همحر - دمحأو ‹ ةياور يف - هللا امهمحر - كلامو يعفاشلا لاقو « ناسللا يف

 . هردقب ضعبلا يفو لكلا يف دوقلا بجي : ةياور

 عطقت نأ الإ « ةاواسملا رابتعا نكمي الف طسبنيو ضبقني ) :م ناسللا نأ يآ :ش ( هنأ :انلو ) :م

 عضوم نأل :ش (لصفملاك ) :م صاصقلا هيف عقي دح كانه نأل :ش ( مولعم عطقلا عضوم نأل ةفشحلا
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 نذألا فالخب هرادقم ملعي ال ضعبلا نأل هيف صاصق الف ركذلا ضعب وآ ةفشحلا ضعب عطق ولو
 ةفشلاو « ةاواسملا رابتعا نكميف ‹ فرعي دح هلو طسبني الو ضبقني ال هنأل هضعب وأ هلك عطق اذإ
 هنأل اهضعب عطق اذإ ام فالخب « ةاواسملا رابتعا ناكمإل صاصقلا بجي عطقلاب اهاصقتسا اذإ

 . اهرابتعا رذعتي

 (هرادقم ملعي ال ضعبلا نأل هيف صاصق الف ركذلا ضعب وأ ةفشحلا ضعب عطق ولو ) :م مولعم هيف عطقلا

 . ةاواسملا ىقبتف :ش

 ذخؤيف « ةحاسملا نود ءازجألاب كلذ ربتعيو « ضعبب هضعب ذخؤي : ةثالثلا ةمئألا دنعو
 . فنألاو نذألا يف امك كلذ نم باسح يف صقنو داز امو « عبرلاب عبرلاو ٠ فصنلاب فصنلا

 رابتعا نكميف فرعي دح هلو طسبني الو ضبقني ال هنأل هضعب وآ هلک عطق اذإ نذألا فالخب ) :م

 . نذألا ضعب يف دوقلا بجيل : - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ ضعب نع :ش ( ةاواسملا

 وأ ناتخلا عطق ولو « مصألا نذأب عمسلا نذأ ذخؤت ال هنأ - هللا همحر - كلام نع يكحو
 هيلعف أرب نإف اهلك ةفشحلا عطق نإو . لدع ةموكح هيلعف « دبعلا يف وأ يبصلا يف ةفشحلا ضعب
 دبعلا يفو . ةيدلا فصن يبصلا يفف تام اذإف . ةيدلا لامك يبصلاو « ةميقلا لامك دبعلا يف
 . ةميقلا فصن

 عطق اذإ ام فالخب « ةاواسملا رابتعا ناكمإل صاصقلا بجي عطقلاب اهاصقتسا اذإ ةفشلاو ) :م
 ء - هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو . ةاواسملا رابتعا يأ :ش ( اهرابتعا رذعتي هنأل اهضعب
 يفو «دوقلا بجي ال هنأ :- هللا همحر - ىعفاشلا باحصأ نم - هللا همحر- دماح وبأ راتخاو
 ىلفسلا صاصقلا هيلعف هنم صتقي نأ عاطتسي ناكو « لجر ةفش عطق اذإ : « يواحطلا حرش»
 . ىلقسلاب ايلعلا الو ايلعلاب ىلفسلا ذخؤت الو ءايلعلاب ايلعلاو ىلفسلاب
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 وأ ناك ًاليلق لالا بجوو ‹ صاصقلا طقس لام ىلع ليتقلا ءايلوأو لتاقلا حلطصا اذإو : لاق

 . حلصلا يف ةيآلا تلزن : ليق ام ىلع « ةيألا € ءيش هيخأ نم هل يفع نمف :  ىلاعت هلوقل ًاريثك

 ‹ ثيدحلا « ليتق هل لتق نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 (لصف) :م

 رخأو « هنع وفعلا نايب يفو ‹صاصقلا يف حلصلا ماكحأ نايب يف لصف اذه : يأ :ش

 . صاصقلا بوجو دعب الإ هناعبتي ال امهنأل صاصقلا نايب نع امهركذ

 وأ ناك ًاليلق لالا بجوو ‹ صاصقلا طقس لام ىلع ليتقلا ءايلوأو لتاقلا حلطصا اذإو : لاق ) :م

 : ىلاعت هلوقل) :م : - هللا همحر - فنصملا لاقو . - هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش (؟ريثك

 ىلع تلزن ةيآلا ينعي :ش ( حلصلا يف ةيآلا تلزن : ليق ام ىلع  ةبآلا € ءيش هيخأ نم هل يفع نمف

 « - هللا امهمحر - كاحضلاو ‹ يرصبلا نسحل او « - امهنع هللا يضر - سابع نبا لوق

 ًاوفع كاتأ ام ذح : لاقي ‹ ليتقلا يلو هب ديريو ةلوهس ىلع ىطعأ نمف يآ « حلصلا يف دهاجمو

 . ًالهس يآ

 لاملا نم ءيش يآ : (ءيش# هلوقو «لوتقملا هيخأ ةهج نم يأ : 4 ءيش هيخأ نم# : هلوقو

 . هيلع ايضارت اب رذعتي هنإف ردقلا لوصحب هنأل هركتو حلصلا قيرطب

 حلاصملا عابتا ليتقلا يلولف :يأ « عابتا هلف : يأ # فورعملاب عابتاف # : ىلاعت هلوقو

 . ةلماعم نسحو ةلثام ىلع حلصلا لدب ةبلاطم : يأ «فورعملاب

 يف ناسحإب ليتقلا يلو ىلإ ىدأ اذإ حلاصملا ىلع : يآ € ناسحإب هيلإ ءادأو :  ىلاعت هلوقو
 تلزن ةيآلا : - امهنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نباو رمع نع يورم وهو ةعامج لاقو « ءادألا

 . ءايلوألا ضعب وفع يف

 نم لتاقلا وهو هنع يفع نمف : هريدقتو « ضعبلا هب داري هنإف « ءيش : هلوق هيلع لديو
 يقب دقف مهضعب افعف ءايلوأ ليتقلل ناك نب « صاصقلا نم ءيش لوتقملا وهو « نيدلا يف هيخأ

 ( فورعم اب عابتاف ل : هلوق وهو «ثاريملا يف مهصصح ردق ىلع ةيدلا وهو « الام نيقابلا بيصن

 . ةدايز ريغ نم مهقوقح ردقب يآ فورعم اب مهصصح بلطب لتاقلا نع اوفعي مل نيذلا عبتيلف يأ

 . صقان ريغ ايفاو هقح يفوملا ريغ ىلإ لتاقلا يأ € ناسحإب هيلإ ءادأو :  هلوقو

 (ثيدحلا «ليتق هل لتق نم » ) :م : ل يبنلا لوقو يآ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ) :م
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 ةثرولل تباث قح هنألو « هنيعب حلصلا وهو « هانيب ام ىلع اضرلاب ذخألا- ملعأ هللاو -دارملاو

 زوجيف لتاقلا ءايحإو ءايلوألا ناسحإ ىلع هلامتشال ًاضيوعت اذكف  ًاوفع طاقسإلا هيف يرجي

 ؛ ءاوس هيف ريثکلاو ليلقلاو ىضارتلاب

 همحر- ريثك نب ىيحي نع « مهبتك يف - هللا مهمحر - ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش
 هللا حتف امل : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع « - هنع هللا يضر - ةملس يبأ نع ‹ -هللا

 نمو) : هرخآ يفو « هلوطب ثيدحلا ‹ هيلع ىنثأو هللا دمحف سانلا يف ماق « ةكمةيي هلوسر ىلع

 .« ليتقلا لهأ داقي نأ امإو « ةيدلا ىطعي نأ امإ : نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق

 . جحلا باتك يف ملسم ظفل اذه

 يف هظفلو « « ليتقلا لهأل داقي نأ امإو « لقعي نأ امإ» : ملعلا باتك يف يراخبلا ظفلو

 . « داقي نأ امإو « يدؤي نأ امإ » : تايدلا يف هظفلو . « ديقي نأ امإو « يدفي نأ ام : [رخآ عضوم]

 . « يدفي نأ امإو « داقي نأ ام : دوقلا يف يئاسنلا ظفلو

 لو يف يأ :ش (هانيب ام ىلع ) :م لتاقلا اضرب يأ :ش ( اضرلاب ذخألا ملعأ هللاو دارملاو ) :م
 . لتاقلا اضرب الإ ةيدلا ذخأ ليتقلا يلول سيل اهدنع يأ « باتكلا

 عطق نع ةرابع حلصلا نأل هنيعب حلصلا وه ةيدلا ذخأ يأ :ش ( هنيعب حلصلا وهو ) :م

 هيف يرجي ةئرولل تباث قح ) :م صاصقلا نألو يأ :ش (هنألو ) :م عازنلا عطق ةيدلا ذخأ يفف «عازنلا

 ناسحإ ىلع هلامتشال ) :م ةيدلا وهو ضوعلا ذخأ ثيح نم :ش ( اضيوعت اذكف ء اوفع طاقسإلا

 ءايلوأ ىلإ ناسحإلا : امهلوأ : نيئيش ىلع ضوعلا ذخأب كارتشالا يأ :ش ( لتاقلا ءايحإو ءايلوألا

 ترمتسا ‹ حلصلا يف هيلع فرشأو لتقلل نيعت دق ناك هنأل لتاقلا ءايحإ هيف : يناثلاو «لوتقملا

 ردصملا ةفاضإ « لتاقلا ءايحإو» ««ءايلوألا ناسحإ ىلع» : هلوق نم لك يف ةفاضإإلاو « ةايحلا هيف

 يضارتلاب لالا ذخأو حلصلا زوجيف « كلذك رمألا ناك اذإف يأ :ش ( يضارتلاب زوجيف ) :م

 ذخأ زوجي ينعي :ش ( ءاوس ) :م ضوعلا ذخأ يف يأ :ش ( هيف ريثكلاو ليلقلاو ) :م نيبناجلا نم

 صاصقلا يف ةيدلا نم رثكأ ىلع زوجي لام ىلع حلصلإ نكل « اريثك وأ ًاليلق ناك ءاوس ضوعلا

 . ةلقاعلا ىلع كلذ نوحي الو ‹«يناجلا لاح يف لاح وهو < اهنود اميفو سفنلا يف
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 الو لاح اورکذی مل نِإو . هريغو علخلاك امهحالطصا ىلإ ضوفيف ردقم صن هيف سيل هنأل

 فالخب نمشلاو رهملا وحن لولحلا هلاثمآ يف لصألاو « دقعلاب بجاو لاسم هنأل لاح وهف ًالجؤم

 نأب الجر دبعلا ىلومو رحلا رمأف ًادبع وأ ارح لتاقلا ناك نإو : لاق . دقعلاب تبجو ام اهنأل ةيدلا

 حلصلا دقع نأل نافصن دبعلا ىلومو رحلا ىلع فلألاف « لعفف مهرد فلأ ىلع امهمد نع حلاصي

 قح طقس ‹« ضوع ىلع هبيصن نم حلاص وأ مدلا نم ءاكرشلا دحأ افع اذإو . امهيلإ فيضأ

 اذه لصأو ةيدلا نم مهبيصن مهل ناكو « صاصقلا نع نيقابلا

 ام سنج ىلع حلصلا ناك اذإ زوجي ال « ًاطخلا لتقلا يف ةيدلا نم رشكأ ىلع حلصلا امأو

 ‹ ةيدلا ردق ىلع داز زاج نإو «زوجي سنجلا ىلع فالخ حلصلا ناك اذإو « ةيدلا هيف تضرعت

 . «حلصلا» باتك يف - هللا همحر - يحخركلا هيلع صن

 يلوو لتاقلا حالطصا يأ :ش ( امهحالطصا ىلإ ) :م ريدقتلا يأ :ش ( ضوفيف ) :م كلذك ناك اذإف

 نع نيجوزلا اضر ىلإ كلذ عجري لب « ردقم ءيش هيف سيل هنإف لام ىلع :ش ( علخلاك) :م لوتقملا

 . ريثكلاو ليلقلا

 يآ :ش ( اوركذي مل نإو ) :م ةباتكلا لام ىلع قاتعإلا وهو علخلا ريغو يأ :ش ( هريغو ) :م

 ( دقعلاب بجاو لام هنأل لاح وهف ًالجؤم الو لاح ) :م الام اوركذي مل نإو « لتاقلاو لوتقملا ءايلوأ

 :ش (نمثلاو رهملا وحن لولحلا ) :م حلصلا لاثمأ يأ :ش ( هلاثمأ يف لصألاو ) :م حلصلا دقعب يأ :ش

 . ازئاج ليجأتلا ناك نإو « لاحلا لولح امهيف لصألا نإف

 ةيدلا نأل يأ :ش (اهنأل ) :م ةلاح بجت ال ثيح < ًأطخلا لتق يف :ش ( ةيدلا فالخب ) :م

 ‹ ءادتبا لتقلا بجو لب « لتقلا ىلع ضراعلا :ش ( دقعلاب تبجو ام ) :م لام لا ليوأت ىلع ريكذتلاو

 . نينس ثالث ىلإ ةلجؤم تبجوف

 ينعي :ش ( ادبع وأ ارح لتاقلا ناك نإو ) :م « ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 فلآ ىلع امهمد نع حلاصي نأب الجر دبعلا ىلومو رحلا رمأف ) :م صخش لتق يف دبعو رح كرتشا

 رحلا ىلإ يأ :ش (امهيلإ فيضأ حلصلا دقع نأل نافصن دبعلا ىلومو « رحلا ىلع فلألاف « لعفف مهرد

 . ةئامسمخ دبعلا ىلوم ىلعو ةئامسمخ رحلا ىلع بجيف دبعلاو

 نع نيقابلا قح طقس « ضوع ىلع هبيصن نم حلاص وأ مدلا نم ءاكرشلا دحأ افع اذإو ) :م

 . «هرصتخم) يف - هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش ( ةيدلا نم مهبيصن مهل ناكو ‹« صاصقلا

 هركذ يذلا مكحلا اذه لص يأ :ش (اذه لصأو ):م : - هللا همحر - فنصملا لاقو

1۲۱ 



 .نيجوزلا يف -هللا امهمحر- ىعفاشلاو كلام افالخ ةيدلا اذكو . ةثرولا عيمج قح صاصقلا نأ

 مالصلا هيلع هنآ : انلو . توملاب هعاطقنال ببسلا نود بسنلاب يهو ةفالخ ةثارولا نآ امهل

 ‹ ميش اهجوز لقع نم يبابضلا ميشأ ةأرما ثيروتب رمأ مالسلاو

 جوزلاو ‹ ىشنألاو ركذلا نم :ش ( ةثرولا عيمج قح صاصقلا نأ ) :م ةلأسملا هذه يف يرودقلا

 . هرصتخم» يف - هللا همحر - يخركلا هيلع صن « ةجوزلاو

 :ش (نيجوزلا يف-هللا امهمحر- يعفاشلاو كلام اًقالخ ) :م ةثرولا قح :ش ( ةيدلا اذكو ) :م

 ضعب لاقو . يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو . ةصاخ تابصعلل ثوروم صاصقلا نأ :-هللا

 « يعازوألاو « نيريس نباو « يرهزلاو «ثيللا لاقو . نيجوزلا نود باسنألا يوذل : هباحصأ

 . وقع ءاسنلل سيل : ةداتقو « نسحلاو

 نع ةياور وه :ليقو . ةثرولا ضعب وفعب طقسي ال صاصقلا : ةنيدملا لهأ ضعب لاقو

 اندنع ةثرولا لكل اًتاريم ريصت ةيدلاو صاصقلا : «يفاكلا حرش» يفو « - هللا همحر -كلام

 . اعيمج بسنلاو ببسلاب

 ‹ ةيجوزلا وه «ببسلاب ثروي الو بسنلاب ثروي : ىليل يبأ نبا لوق وهو : يعفاشلا لاقو
 صاصق نم ةجوزلااذكو ءاهتيد نم اذكو .تلتق ول هتجوز صاصق نم جوزلا ثروي ال .ىتح

 . هتید نم الو اهجوز

 نود بسنلاب يهو ةفالخ ةثارولا نأ ) :م - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلا يأ :ش ( امهل ) :م

 . توملاب عطقت ةيجوزلا نأل :ش (توملاب ) :م ببسلا عاطقنال يأ :ش (هعاطقنال ببسلا

 يبابضلا ميشأ ةآرما ثيروتب رمآ ) :م يَ يبنلا نأ يأ :ش ( مالسلاو مالصلا هيلع هنآ : انلو ) :م

 نع « ةنييع نب نايفس نع « ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (ميشآ اهجوز لقع نم

 ‹ةلقاعلل ةيدلا : لوقي ناك هنأ - هنع ىلاعت هللا ىضر - رمع نع « بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا

 الب هللا لوسر نإف « بذك : نايفس نب كاحضلا لاق ىتح « ءيش اهجوز ةيد نم ةأرملا ثرت ال

 لاقو . -هنع ىلاعت هللا يضر - رمع عجرف ءاهجوز ةيد نم يبابضلا ميش ةأرما ثّرو

 نع « ةميثو نب رفز نع « يثعشلا هللا دبع نب دمحم نع «هننس» يف ينطقرادلا هجرحخأو

 نع ةنييع نب نايفس قيرط نم [۲٤۲۹]ةجام نبا « 1۱٤٤۸] ] يذمرتلا ء[۲۹۲۷ ]دواد وبآ هاور : حیحص (۱)

 . نايفس نب كاحضلاو رمع نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا
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 صاصقلا ناك « نبا نع امهدحأ تامف « نانبا هلو لتق نم نأ یتح ٹرإلا هيف يرجي قح هنألو

 وأ ثرإلا قح يف امكح توما دعب ىقبت ةيجوزلاو . ةثرولا رئاسك تبثيف نبالا نباو يبلصلا نيب

 ءافيتسالا نم نكمتي مهنم لكف عيمجلل تبث اذإو « حرجا وهو هببس ىلإ ًادنتسم توملا دعب تبثي
 ؛ هيف نيقابلا قح طوقس صاصقلا ىف ضعبلا قح طوقس ةرورض نمو . ًاحلصو ًاوفع طاقسإلاو

 ۰ فالخب «ارحتي ال هنآل

 نإ :- هنع ىلاعت هللا يضر - باطخل ا نب رمعل لاق يراصنألا ةرارز نب دعس نأ « ةبعش نب ةريغمل ا

 . اهجوز ةيد نم يبابضلا ميشأ ةأرما ثروي نأ نابفس نب كاحضلا ىلإ بتك : ةي هللا لوسر

 ا هللا لوسر دهع ىلع يفوت « ةمامأ ابأ ىنكي يباحص ةرارز نب دعسو : يناربطلا لاقو

 ىلاعت هللا يضر - «ةباحصلا ديرجت» يف يبهذلا هركذ دق : تلق . ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا يف

 ةمالع هيلع ركذو «هتيد نم هتجوز هب يبنلا ثروف لتق يذلا يبابضلا ميشأ : لاقو « - مهنع

 . « هدنسم یف هجرخأ ینعی - لبنح نب دمحأ

 هركذ ‹ برعلا نم نطب « بابض ىلإ ةبسن « نيتدحوملا نيئابلابو « داضلا رسكب : يبابضلاو
 ۰ ديرد نبأ

 تامف « نانبا هلو لتق نم نأ ثرإلا هيف يرجي قح ) :م صاصقلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 رئاسك تبشيف نبالا نباو ) :م نيبو تيملا نبا وهو :ش ( يبلصلا نيب صاصقلا ناك « نبا نع امهدحأ

 . صاصقلا يف قح هلف اًتراو ناك نمف :ش (ةثرولا

 هعاطقنال . امهلوق نم يعفاشلاو كلام لاق امع باوج اذه :ش ( ىقبت ةيجوزلاو ) :م

 قح يف ) :م مكحلا ثيح نم يأ :ش (اًمكح توملا دعب ) :م ىقبت ةيجوزلا نأ :هريرقت «توملاب

 نم قح نيجوزلا نم لكل امهدحأ تومك ثرإللا قح ىف ةيقاب ةيجوزلا تناك اذإف :ش (ثرإلا

 :م هنوك لاح ثرإلا تبشيو يأ «رخآ ليلد ثرإلا :ش ( توملا دعب ثبشي وأ ) :م . تيملا صاصق

 یصوأ هنأ ول یرت الأ . توملا لبق هتوبث يف رخآ لامك هل راصف :ش ( حرجلا وهو هببس ىلإ دنتسم)

 . هنوید نم یضقو ةيصولا یف هتید تلخد هلام ثلثب

 ًاوفع طاقسإلاو ءافيتسالا نم نكمتي مهنم لكف ) :م ةثرولا عيمج يأ :ش ( عيمجلل تبث اذإو ) :م
 . ءافيتسالا ىلإ عجري « احلص» : هلوقو . طاقسإلا ىلإ عجري : ًاوفع هلوقف :ش ( اًحلصو

 صاصقلا يف ينعي :ش (هيف نيقابلا قح طوقس صاصقلا يف ضعبلا قح طوقس ةرورض نمو ) :م

 فالخب) :م . لالا ىلإ نيقابلا قح لقنيو ءافيتسا :ش (آزحتي ال ) :م صاصقلا نأل يآ :ش (هنأل ) م

 )١( ينطقرادلا هاور ] ٤١۸ /۲] ) لوهجم وهو ةميثو نب رفز هيفو ( ضئارفلا .
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 لتقلا فالتخال ةهبش ريغ نم ناصاصق كانه بجاولا نأل؛ نييلولا دحأ افعو نيلجر لتق اذإ ام
 عنتما هنأل ؛ الام نيقابلا بيصن بلقني صاصقلا طقس اذإو « امهداحتال دحاو انههو « لوتقملاو
 ام بجي مث « هاضرو هلعفب هقح طقسأ هنأل ؛ لالا نم ءيش يفاعلل سيلو « لتاقلا ىلإ عجار ىنعمل
 نيب ناك اذإ اميف نيتنس ىف بجي : -هللا همحر- رفز لاقو ‹ ننس ثالث يف لالا نم بجي

 اذه نأ : انلو . ًاطخ هدي تعطق اذإ اج ربتعيف « ةيدلا فصن بجاولا نأل ؛ امهدحأ افعو نيكيرشلا

 فرطلا لدب لك ديلا يف بجاولاو « هضعب كلذكف نينس ثالث ىلإ لجؤم هلكو مدلا لدب ضعب
 صتقا ًادمع ًادحاو ةعامج لتق اذإو : لاق . دمع هنأل هلام يف بجيو عرشلا يف نيتنس يف وهو

 مهعيمج نم

 يف رخآلا قح طقسي ال ثيح صاصقلا يلو يأ :ش ( نييلولا دحأ افعو نيلجر لتمق اذإ ام
 . صاصقلا

 ةلأسم يف يأ :ش (انههو «لوتقملاو لتقلا فالتخال ةهبش ريغ نم ناصاصق كانه بجاولا نأل ) :م

 . لوتقملاو لتاقلا داحتال يأ :ش (امهداحتال ) :م صاصقلا يأ :ش (دحاو ) :م نانبا هلو لتق اذإ ام

 وهو :ش (لتاقلا ىلإ عجار ىنعمل عنتما هنأل ؛ الام نيقابلا بيصن بلقني صاصقلا طقس اذإو ) :م

 . ًأزجتي ال حورلا قاهزإ نأ همسق نم نأل هسفن نم صاصق ءافيتسا نع زجعلا

 مث هاضرو هلعفب هقح طقسأ هنأل لاملا نم ءيش ) :م صاصقلا يف هقح :ش ( يفاعلل سيلو ) :م

 نيب ناک اذإ اميف نیتنس يف بجي : - هللا همحر - رفز لاقو « نينس ثالث يف لاملا نم بجي ام بجي

 بجاولا نأل :ش (ًاطخ هدي تعطق اذإ امب ربتعيف « ةيدلا فصن بجاولا نأل ؛ امهدحأ افعو نيكيرشلا

 . نينس ثالث ىلإ ًالجؤم ةيدلا فصن اهيف

 لكو : يأ :ش (هلكو مدلا لدب ضعب ) :م لالا نم بجي ام ضعب يأ :ش ( اذه نآ : انلو ) :م

 (ديلا يف بجاولاو ) :م نينس ثالث ىلإ لجؤي :ش ( هضعب كلذكف نينس ثالث ىلإ لجؤم ) :م مدلا

 يأ «ديلا يف بجاولا نأ هريدقت « طخ هدي تعطق اذإ اب - هللا همحر - رفز رابتعا نع باوج :ش
 لالا بجي يأ :ش (هلام يف بجيو عرشلا يف نيتنس يف وهو فرطلا لدب لك ) :م ًاطحخ ديلا عطق يف

 .دمعلا لمحتي ال ةلقاعلاو :ش ( دمع هنأل ) :م ًالوأ ةروكذملا ةلأسملا يف لتاقلا لاملا يف

 نم صتقا ادمع ادحاو ةعامج لستق اذإو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ء-هللا همحر - دمحأو « - هللا همحر - كلامو « - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش (مهعيمج

 «- هللا همحر - ريبزلا نبا لاقو . - مهنع هللا يضر - نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأو

 دمحأو « رذنملا نباو « دوادو « ةعيبرو « كلما دبعو « ىليل يبأ نباو « نيريس نباو « يرهزلاو
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 بلاغتلا قيرطب لتقلا نألو « مهتلتقل ءاعنص لهآ هيلع ألات ول :هيف -هنع هللا يضر- رمع لوقل

 ةعامج ًادحاو لتق اذإو . ءايحإلا ةمكحل ًاقيقحت بجيف ءاهفسلل ةرجزم صاصقلاو « بلاغ

 هل لتق مهنم دحاو رضح نإف « كلذ ريغ مهل ءيش الو مهتعامحجل لتق نولوتقملا ءايلوأ رضحف

 نإو « لاملا نيقابلل بجيو مهنم لوألاب لتقي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . نيقابلا قح طقسو

 تجرخ نمل لتقيف مهنيب عرقي : ليقو « مهنيب تايدلا تمسقو مهل لتق لوألا فرعي ملو اوعمتجا

 ناسحتسا يرودقلا هركذ يذلااذهو ‹ ةيدلا مهيلع بجيو هب نولتقي ال : ةياور يف

 نيب ةاواسم الو « ةاواسملا نع ىنبي صاصقلا نأل دحاولاب ةعامجلا لتقت ال نأ : سايقلاو

 لوقل) :م : هلوقب - هللا همحر - فنصلملا هيلإ راشأ ام : ناسحتسالا هجو « ةعامجلاو دحاولا

 ‹ «ًأطوملا» يف كلام هاور اذه :ش ( مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع الامت ول : هيف - هنع هللا يضر -رمع

 ةسمخ اًرفن لتق - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ « بيسملا نب ديعس نب ىيحي هب ربخأ

 نب دمحم هاورو . مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع ألات ول : لاقو ‹ ةليغ لتق هولتق لجرب ةعبس وأ

 . كلام نع اًضيأ نسحلا

 ةبصق ءاعتصو < اونواعت يأ ءاولامت اونواعت مع مث ولدلا ألم يف ةنواعملا هلصأ «ألامت» : هلوق

 . نميلاب

 : هلوقو ¢ هلتق هعم راص اذإف ‹«فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ةمجعملا نيغلا رسكب : ةليغلاو

 . هيلإ فاضمو فاضم «ةليغ لتق»

 الإ ةداعلا يف نوكي ال قح ريغب لتقلا نأ دارأ :ش ( بلاغ بلاغتلا قيرطب لتقلا نألو ) :م

 اًقيقحت بجيف ءاهفسلل ةرجزم صاصقلاو ) :م ابلاغ دحاولا مواقي دحاولا نأل عامتجالاو بلاغتلاب

 صاصقلا بجي مل ولف «سفنلا ءايحإ صاصقلا يف ةعوضوملا ةمكحلا نأ دارأ :ش ( ءايحإلا ةمكحل

 . ةروكذملا ةمكحلا لاطبإ هيفو «صاصقلا باب دس ىلإ ىدأ دحاولا لتقب ةعامحلا ىلع

 رضح نإف كلذ ريغ مهل ءيش الو مهتعامجل لق نيلونقملا ءايلوأ رضحف ةعامج دحاو لتق اذإو ) :م

 لتقي دحاولا : انباحصأ لاق . يرودقلا ظفل هلك اذه :ش ( نيقابلا قح طقسو هل لتق مهنم دحاو

 . صاصقلاب ءافتكا ةعامحلاب

 مهلتق ناك اذإ ينعي :ش (لاملا نيقابلل بجيو مهنم لوألاب لتقي :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 مهنيب عرقي :ليقو «مهنيب تايدلا تمسقو مهل لتق لوألا فرعي ملو اوعمتجا نإو ) :م بقاعتلا ىلع

 ثيح ةينالعلا ةقيرطلا يف هذه حضوأ دقو «لاملاب نيقابلل بجيو :ش ( هتعرق تجرخ نمل لتقيف
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 ىف سايقلا وهو ‹ لثامت الف دحاو لتق هقح ىف ققحت يذلاو « تالتق دحاولا نم دوج وما نأ : هل

 لثامتلا ءاجف « لامكلا فصوب لتاق مهنم دحاو لك نأ : انلو. عرشلاب فرع هنأ الإ لوألا لصفلا
 مهنم دحاو لك نم دجو هنآلو ٠ صاصقلا بجو امل كلذك نكي مل ول ذإ لوألا لصفلا هلصأ

 يفانملا عم عرش صاصقلا نألو ءًآزجتي ال وه ذإ مهنم لك ىلإ فاضيف قاهزإال حلاص جرخ

 . هب یفتكاف « هلتقب لصح دقو ءايحإلا قيقحتل

 ءءافتكا لوألاب لتقي بقاعتلا ىلع مهلتق نإ دحاولا نأ ريغ « ءافتكا لتقي ال : يعفاشلا لاقو : لاق

 بجيو نيع ربع دحاولاب لتقي لوق يف : نالوق هيف هل ةنراقملا ىلع مهلتق نإو « نيقابلا ةيد بجيو

 . نيقابلل تايدلا بجيو « هتعرق تجرح نل لتقيف عرقي : لوق يفو « مهنيب ةكرتشم نيقابلا ةيد

 . هتكرت نم تايدلاب نوقابلا ىفوتساو « يعفاشلا لاقو « كلام لاق انلوقبو : يكاكلا لاقو

 مهضعب بلط نإو « هل لتق يذلا دحاولل ءيش الف مهتعامجب صاصقلا اوبلط نإ :دمحأ لاقو
 لوقك ةياور كلام نعو .ةيدلا نيرخآللو ‹ دوقلا بلط نمل لتق « ةيدلا ضعبلاو صاصقلا
 .دمحأ

 يذلاو ) :م ةعامج لتق هنأل :ش ( تالتق دحاولا نم دوجىملا نأ ) :م : يعفاشلل يأ :ش (هل ) :م

 :م تالتق نيبو دحاو لتق نيب يأ :ش (لثامت الف دحاو لتق ) :م دحاولا قح يف يأ :ش (هقح يف ققحت

 (هنأ الإ ) :م هب اولتق مهنأ الإ دحاولاب ةعامجلا لتقت ال نأ وهو :ش ( لوألا لصفلا يف سايقلا وهو )

 . سايقلا فالخ ىلع :ش ( عرشلاب فرع ) :م اًقافتا دحاولاب لتقت ةعامجلا نأ الإ يآ :ش

 لتاقلل لتاق ينعي :ش ( لامكلا فصوب لتاق) ءايلوألا نم يأ :ش ( مهتم دحاو لك نأ :انلو ) :م

 ( لوألا لصفلا هلصأ ) :م . سايقلا حصف ةعامحل اب دحاولا لتق يف :ش ( لثامتلا ءاجف ) :م اًصاصق
 ذإ) :م : هلوق ىنعم وهو هب اولتق امل لثامتلا نكي مل ولف « اًقافتا دحاولاب ةعامجلا لتقت هنأ وهو :ش

 ( مهنم دحاو لك نم دجو هنألو ):م طرش لثامتلا نأل ؛ :ش ( صاصقلا بجو ال كلذك نكي مل ول

 دجو دقو .حورلا قاهزإل حلاص لتقلا نأ ينعي :ش ( قاهزإلل حلاص جرخ ) :م ءايلوألا نم يأ :ش

 . مهنم دحاو لک نم

 ال ):م حورلا قاهزإ يأ :ش (وه ذإ مهنم لك ىلإ فاضسيف ) :م مهنم دحاو لك نم دجو دقو

 صاصقلا نألو) :م المك فاضي فيضأ اذإ ًازجتي ال ام نأل المك مهنم لك ىلإ فاضيف :ش ( أزجتي

 الف « برلا ناينب يمدآلا نأ وهو « يفانملا دوجو عم ةنسلاو باتكلاب عرش يأ :ش ( يفانملا عم عرش

 .«هلدب نم نوعلم ‹ برلا ناينب يمدآلا» : 4 لاق « هتئزجت زوجي

 ءايحإلا قتيقحت يأ :ش ( لصح دقو ) :م ءايحإلا ىنعمل يأ :ش ( ءايحإلا قيقحتل ) :م عرش اغنإو

 . كلذ ريغ مهل ءيش الو :ش ( هب ىفتكاف ) :م لتاقلا لتقب يأ :ش ( هلتقب) :م
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 توم هبشأف ءافيتسالا لحم تاوفل صاصقلا طقس تام اذإ صاصقلا هيلع بجو نمو : لاق

 اذإو : لاق . هدنع امهدحأ بجاولا ذإ -هللا همحر- يعفاشلا فالخ هيف ىتأتيو « يناجلا دبعلا

 - يعفاشلا لاقو . ةيدلا فصن امهيلعو « امهنم دحاو ىلع صاصق الف لجر دي نالجر عطق

 : هل تعطقنا یتح هدب ىلع هارمأو ًانیکس اذخأ اذإ ضورفملاو امهدحأ دي عطقت : - هللا همحر

 نأ : انلو . رجزلا عماجب امهنيب عمجي وأ . اهمكح تذخأف اهل ةعبات يديألاو « سفنألاب رابتعالا

 ىلإ فاضيف ئىزجتم لحملاو امهيدامتعاب لصح عاطقنالا نأل ديلا ضعب عطاق امهنم دحاو لك

 ةلثام الف ‹ ضعبلا امهنم دحاو لك

 لحم تاوفل صاصقلا طقس تام اذإ صاصقلا هيلع بجو نمو ) :م يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 يف يأ :ش (هيف ىتأتيو ) :م دحأ ىلع ءيش همزلي ال تام اذإ :ش ( يناجلا دبعلا توم هبشأف ءافيتسالا

 بجاولا ذإ ) :م هلام يف ةيدلا بجت هدنعف :ش ( - هللا همحر - يعفاشلا فالخ ) :م مكحلا اذه

 ‹ -هللا همحر - يعفاشلا دنع يأ « هدنع ةيدلا وأ صاصقلا بجاولا نأل يأ :ش ( هدنع امهدحأ

 . تايانجلا باتك لو يف هنايب رم دقو (صاصقلا مكيلع بتك # : ىلاعت هلوقب دودرم اذهو

 ىلع صاصق الف لجر دي نالجر عطق اذإو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 - يرهزلاو نسحلاو « - هللا همحر - يروثلا لاق هبو :ش ( ةيدلا فصن امهيلعو « امهنم دحاو
 . رذنملا نباو « - هللا امهمحر

 ضرف عضومو : يأ :ش ( ضورغملاو امهدحأ دي عطقت : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 ءارلا ديدشتب :ش (هارمأو انيكس ) :م روكذملا ناسنإلا نانثالا يأ :ش ( اذخآ اذإ ) :م ةيفالخلا ةلأسملا

 بناج نم رخآلاو ‹« لصفملا نم بناج نم نيكسلا اعضو اذإ ينعي :ش ( تعطقنا ىتح هدي ىلع ) :م

 . اًضيأ هدنع صاصق ال « ديلا تعطقناو ايقتلا ىتح هنيكس دحاو لك رمأو «رحلا

 ىلع صاصققلا نايرج قيرط نأل :ش ( سفنألاب رابتعالا ) :م : يعفاشلل يأ :ش (هل ) :م
 صاصقلا بجيف ناودعلا باب دس لتاقلا رجزل لتقلاب ادرفنم مهنم دحاو لك لعج نإ سفنألا

 وأ ) :م سفنألا مكح يأ :ش ( اهمكح تذخأف ) :م سفنألل يأ :ش (اهل ةعبات يديألاو ) :م مهيلع

 لاق هلوقبو . ناودعلا بابل ادس :ش ( رجزلا عماجب ) :م سفنلاو فرطلا نيب يأ :ش ( امهنيب عمجي

 . هللا مهمحر - روث وبأو «قاحسإو « دمحأو « - هللا همحر - كلام

 ( ىزجتم لحملاو امهيدامتعاب لصح عاطقنالا نأل ديلا ضعب عطاق امهنم دحاو لك نأ : انلو ) :م

 يأ :ش ( ضعبلا امهنم دحاو لك ىلإ فاضيف ) :م كلذك ناك اذإف « ازجتت يهو ديلا وه لحملا :ش

 . ةدحاولا ديلاو نيديلا عطق نيب :ش ( ةلثاغ الف ) :م عطقلا ضعب
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 ثوغلا راذح بلاغ عامتجالا قيرطب لتقلا نالو« أزجنتي ال قاهزإلا نأل ؛ سفنلا فالخب

 . ثوغلا هقحليف ةئيطب تامدقم ىلإ هراقتفال ةردنلا زيح يف لصفملا نم ديلا عطق ىلع عامتجالاو

 ارضحف نيلجر ىنمي دحاو عطق نإو اهاعطق امهو ةدحاولا ديلا ةيد هنأل ؛ ةيدلا فصن امهيلعو لاق

 ىلع وأ اعم امهعطق ءاوس نيفصن اهنامستقي ةيدلا فصن هنم اذخأيو « هدي اعطقي نأ امهلف
 ديلا نأل عرقي : نارقلا يفو « لوألاب عطقي : بقاعتلا يف -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . بقاعتلا
 ال ةدحاولا ديلا نارقلا يفو نهرلا دعب نهرلاك يناثلل اهيف قاقحتسالا تبثي الف لوألا اهقحتسا

 . ةعرقلاب حجرتف نيقحلاب يفت

 « ةدحاولا سفنلاب سفنألا لتق فالخب يأ :ش (ازجتي ال قاهزإلا نأل ؛ سفنلا فالخب ) :م
 تلصحف «لامكلا ىلع ًالتاق مهنم لك للحتي امك «مهنم دحاو لك ىلإ فاضي سفنلا لق نأل
 امع باوج اذه :ش ( بلاغ عامتجالا قيرطب لتقلا نألو ) :م ةدحاولا سفنلاو سفنألا نيب ةلثامملا
 :م . بلاغ عامتجالا فصوب لتقلا نأ هنايب « فرطلاو سفنلا نيب - هللا همحر - يعفاشلا عمج

 زيح يف لصفملا نم ديلا عطق ىلع عامتجالاو ) :م ثوغلا قحا نع رذحلا لجأل يأ :ش (ثوغلا راذح)
 نأ ىلإ لصفملا ىلع رارمإلاو نيكسلا ذخأ نم :ش ( ثوغلا هقحليف ةئيطب تامدقم ىلإ هراقتفال ةردنلا
 . ردقيال هنأل ثوغلا هقحليف نيبناحلا نم هيف يناثلاو « عطقني

 :م نيعطاقلا نيلجرلا ىلع يأ :ش ( امهيلعو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 اهلام يف بجيو :ش ( اهاعطق امهو ةدحاولا ديلا ةيد ) :م ةيدلا فصن يأ :ش ( هنأل ؛ ةيدلا فصن)

 . اهوحنو لجرلاو نسلاو نيعلاك فارطألا نايب يف مكحلا كلذكو . دمع هنأل

 اهنامستقي ةيدلا فصن هنم اذخأيو « هدي اعطقب نأ امهلف ارضحف نيلجر ىن دحاو عطق نإو ) :م
 . يرودقلا ظفل اذه :ش ( بقاعتلا ىلع وأ اعم امهعطق ءاوس نيفصن

 يفو :ش (عرقي : نارقلا يفو ‹ لوألاب عطقي : بقاعتلا يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 بقاعتلا ىلع نيميلا عطق نإ :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو «ديهشلا مكاحلل «يفاكلا حرش)»

 صتقي هتعرق تج رخ اّيأ امهنيب عرقي يضاقلاف اعم امهعطق نإو «رخآلل ةيدلا مرغيو لوألل صتقي
 . رخآلل ةيدلاو « هل

 عطق ول هنأل هب ديقو نيلجر راسي عطق ول مكحلااذكو « نيلجر ىنيب : هلوق : يكاكلا لاقو

 هيف ملعي الو «طوسبملا» يف هركذ ‹ ةدوجوم لحملاو «لكلا يف هادي تعطق رخآ راسيو لجر ني

 ‹:ش (نهرلا دعب نم نهرلاك يناشلل اهيف قاقحتسالا تبثي الف لوألا اهقحتسا ديلا نأل) :م ؛ فالخ

 . هقحتسي ال يناثلا نهترملا نإف

 امهدحأ نأل امهيبلقل اًبييطت :ش ( ةعرقلاب حجرتف نيقحلاب يفت ال ةدحاولا ديلا نارقلا يفو ) :م
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 صاصقلاو ةكرتلا يف نييرغلاك « همكح يف نايوتسيف قاحتسالا ببس يف ايوتسا امهنأ : انلو

 عنمي الف هنع ولخف لحملا امأ . ءافيتسالا قح يف الإ رهظي الف ٠ يفانملا عم تبثي لعفلا : كلم

 ىلع امهينيمي دبعلا عطق اذإ امك راصو لحملا يف تباث قحلا نأل نهرلا فالخب يناثلا توبث

 نأل ؛ ةيدلا فصن هيلع رخآللف هدي عطقف امهنم دحاو رضح نإو «امهل هتبقر قحتستف بقاعتلا

 نيعتيف ءافيتسالا لحم قبي مل یفوتسا اذإو . بئاغلا قح ددرتو هقح توبثل يفوتسي نأ رضاحلل

 . ًاقحتسم ًاقح هب ىفوأ هنأل ةيدلا يف رخآلا قح

 :م ةعرقلاب الإ حيجرتلا يتأي الو «رخآلل ةيدلا الو ‹ هل صاصقلا نييعت يف رخآلا نم ىلوأب سيل
 يف نیيرغلاک همکح يف نایوتسیف) :م موصعم عطق وهو :ش ( قاقحتسالا ببس يف ايوتسا امهنأ : انلو)

 يف نيكيرشلاك «مكحلا يف ءاوتسالا بجوي ةلعلا يف ءاوتسالا نأل صاصقلا وهو :ش ( ةكرتلا

 مدقتي الف « ةعفشلا يف نيعيفشلاك : خسنلا ضعب يفو . مدقأ امهدحأ نيد ناك نإو « ةكرتلا

 . رخآلا ىلعامهدحأ

 : هريرقت «لوألا اهقحتسا ديلا نأل : هلوق نع باوج اذه :ش ( لعفلا : كلم صاصقلاو ) :م

 يف امك «لحملا يف اقح يضتقي ال لعفلا يف قالطإلاو «لعفلا كلم صاصقلا نإ : لاقي نأ

 ىلع صاصقلا بجي اذهلو «كلملا نع ولخ لحملاو كولم لعفلا نإف « شاشتحالاو دايطصالا

 الف ) :م نج صاصقلا هيلع نم نأ ينعي :ش (يفانملا عم تبشي ) :م صاصقلا هيلع بجو نم لتاق

 نم يأ :ش ( هنع ولخف لحما ام ) :م ةرورضلا قيرطب تباث هنأل :ش ( ءافيتسالا قح يف الإ رهظي

 ةرورض تبث امل لعفلا كلم نأل كلذو « يناثلا قح يأ :ش (يناثلا توبث عنمي الف ) :م لعفلا كلذ

 نع عني مل ًالوغشم لحملا نكي مل نإف « هنع هتمرحب يلاخلا لحملا لغش ىلإ ىدعتي ال ءافيتسالا

 لوألل تبث اذإف « اًكولمم هنوكل :ش (لحملا يف تسباث قحلا نأل نهرلا فالخب ) :م يناثلا توبث

 . يقيقحلا ءافيتسالا يف امك يناثلل هتوبث لاحتسا

 ىلع ) :م نيلجرلا ينيي يأ :ش ( امهينيمي دبعلا عطق اذإ امك ) :م اذه يأ :ش ( راصو ) :م

 نم يأ :ش ( امهنم دحاو رضح نإو ) :م اهب لوألا نوكي الو اًعيمج :ش ( امهل هتبقر قحتستف بقاعتلا
 مل يذلا ي :ش (رخآللف ) :م عطاقلا دي يأ :ش ( هدي عطقف ) :م امهنيي دحاو عطق نيذللا نيلجرلا

 قح ددرتو هقح توبثل يفوتسي نأ رضاحلل نأل ؛ ةيدلا فصن ) :م عطاقلا ىلع يأ :ش (هيلع) :م رضحي

 لحم قبي مل ) :م رضاحلا يأ :ش ( ىفوتسا اذإو ) :م ءافيتسالا يف دوقعلا يف يأ :ش ( بئاغلا

 اًقح هفرط عيمج ىضق نإ ينعي :ش ( اًقحتسم اًقح هب ىفوأ هنأل ةيدلا يف رخآلا قح نيعتيف ءافيتسالا

 مث صاصقلا امهدحأ ىفوتسا ول كانه نإف سفنلا فالخب «شرألاب رخآلل يضقيف هيلع اًقحتسم

 راص ايفوتساو اعمتجا اذإ امهنإف « هتبيغل تاف ءافيتسالا يف هقح نأل ءيشب ىضقي ال رخآلا رضح
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 يقالي هنأل ؛ هرارقإ حصي ال : -هللا همحر- رفز لاقو . دوقلا همزل دمعلا لتقب دبعلا رقأ ذإو : لاق

 نألو . لبقيف هب رضم هنأل هيف مهتم ريغ هنأ : انلو . لام اب رقأ اذإ امك راصف « لاطبإلاب ىلوملا قح

 دودحلاب هيلع ىلوملا رارقإ حصي ال ىتح ةيمدآلاب المع مدلا قح يف ةيرحلا لصأ ىلع ىقبي دبعلا

 مهسلا ذفنف ًادمع ًالجر ىمر نمو . هب يلابي الف نمضلا قيرطب ىلوملا قح نالطبو « صاصقلاو

 دحأ يناثلاو دمع لوألا نأل ؛ هتلقاع ىلع يناثلل ةيدلاو لوألل صاصقلا هيلعف « اتامف رخآ ىلإ هنم

 ‹ًاطخلا يعون

 ‹«امهقحل ءافو دحاولا فرطلا يف سيلو « ةيدلا عم بجي الف ءلامكلا ىلع اًيفوتسم دحاو لک

 . شرألا الإ بئاغلل قبي مل رضاحلا ىفوتسا اذإف

 هبو «صاصقلا يأ :ش ( دوقلا همزل دمعلا لتقب دبعلا رقأ اذإو ) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 قافتالاب هرارقإ حصي ال « ًاطخل اب رقأ اذإ هنأل دمعلاب ديقو < - هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا تلاق

 ال هالوم ىلع هرارقإ ناكف « ةراجتلا باب نم سيل ًأطخلاب هرارقإ نأل اًروجحم وأ اًتوذأم ناك ءاوس

 . (طوسبملا» يف هركذ « حصي

 يآ :ش (راصف ‹ لاطبإلاب ىلوملا قح يقالي هنأل ؛ هرارقإ حصي ال : - هللا همحر - رفز لاقو ) :م

 . اًقافتا حصي ال هنإف :ش ( لاملاب رقأ اذإ امك ) :م هب هرارقإ

 هنأل ) :م دمعلا لتقلاب هرارقإ يف يأ :ش ( هيف مهتم ريغ ) :م دبعلا نأ يأ :ش ( هنأ :انلو ) :م

 ناك اذإف « مهتي الف هسفن ىلع ةبوقعلاب رارقإ هنأل « هسفنب رضي كاذ هرارقإ نأل يأ :ش ( هب رضم

 ةيمدآلاب المع مدلا قح يف ةيرحلا لصأ ىلع ىقبي دبعلا نألو ) :م هرارقإ يأ :ش ( لبقيف ) :م كلذك

 حيضوت : هرخآ ىلإ .٠ . . . ىتح» هلوق :ش ( صاصقلاو دودحلاب هيلع ىلوملا رارقإ حصي ال ىتح

 عقواذهلو « ةيرحلا ةلزنب وهف هيف دبعلا ىلع ىلوملا رارقإ حصي ال ام لكو « ةيرحلا ىلع هئاقبل

 . هب دحي دحلا بجوي ببسب رقآ اذإو «عاقیإلاب هعوقول رارقإلاب هتجوز قالط

 نالطب نأ : هريرقت « - هللا همحر - رفز لوق نع باوج اذه :ش (یلوملا قسح نالطبو ) :م

 نأل :ش ( هب يلابب الف ) :م ينمض ينعي :ش ( نمضلا قيرطب ) :م دمعلا لتقب هرارقإ يف ىلوملا قح

 ةوسأ وهف تامو « نيعم رهم ىلع توملا ضرم يف لجر جوزت اذإامك « ربتعت ال تاينمضلا

 هنأل «لاملاب هرارقإ فالخب هب يلابي الف حاكنلل اتمض تبث نإ الإ ٠ مهب رضي رهملا مازتلاو ءامرغلل
 . هنم لبقي الف : هب وه رقآ انهه ام  مهرضي الو هرارقإ يف مهيف ءيش نمض يف ىلوملا هب ررضتي

 يناثلل ةيدلاو «لوألل صاصقلا هيلغف « اتامف رخآ ىلإ هنم مهسلا ذفنف دمع ًالجر ىمر نمو ) :م

 مل هنأل :ش (اطخلا يعون دحأ يناثلاو ) :م هنم تامف يمرلاب دصق هنأل :ش (دمع لوألا نأل هتلقاع ىلع
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 . رثألا ددعتب ددعتي لعفلاو « ًایمدآ باصأف دیص ىلإ یمر هنأک

 هنأك ) :م أطخ هلتق راصف لوألا نم دافنلاب باصأ هنكلو هريغ يمارلا دصق ثيح « يمرلاب دصقي

 يأ :ش ( رثألا ددعتب ددعتي لعفلاو ) :م هتلقاع ىلع ةيدلا بجوف :ش ( اًبمدآ باصأف دیص ىلإ یمر

 لتق اذإو « اح رج ىمسي هدلج قزمو اًناويح باصأ اذإ يمرلا نإف « هرثأ ددعتب ددعتي دحاولا لعفلا

 نوكي نأ زاجف « لحما فالتخا رابتعاب ارسك يمس هءازجأ قرخ وأ ازوك باصأ نإو < ًالتق ىمسي
 . رخآ لحم ةبسنب أطخو « الحم ال ةنيعلاب ادمع دحاولا لعفلا
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 لصف

 وأ ‹اطخ هلتق مث ًادمع « هدي عطق وأ هدي ًاربت نأ لبق ًادمع هلتق مث ًأطخ لجر دی عطق نمو : لاق

 ذخؤي هنإف ؛ًادمصع هلتق مث تأربفأدمع هدي عطق وأ ًأطخ هلتق مث هدي تأربف ًأطخ هدي عطق

 لتقلا نأل ؛ لوألل اميمتت نكمأ ام بجاو تاحارجلا نيب عمجلا نأ هيف لصألاو . ًاعيمج نيرمألاب

 نكم ال نأ الإ « حرجلا ضعب اهسفنب ةبرض لك رابتعا يفو « ةبقاعتم تابرضب عقي معألا يف -
 فالتخال نيلوألا يف لوصفلا هذه يف عمجملا رذعت دقو « هسفن مكح دحاو لك ىطعيف عمجلا

 ‹ نيلعفلا مكح

 (لصف) :م

 ءدحاولا لعفلا نايب نم غارفلا دعب اذه ركذو «نيلعفلا مكح نايب يف لصف اذه : يأ :ش

 . دحاولا دعب ناركذي نانثالاو

 مث ًاطخ لجر دي عطق نمو ) :م : «ريغصلا عماجل ا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 « طخ هلتق مث هدي تأربف «اطخ هدي عطق وأ « طخ هلتق مث ادمع هدي عطق وآ « هدب ربت نآ لبق دمع هلتق

 يف لصح اذإ لتقلاو عطقلا :ش ( اًعيمج نيرمألاب ذخؤي هنإف دمع هلتق مث تأربف دمع هدي عطق وأ

 نوكي نأ امإ اهنم دحاو لك نإ مث «باتكلا يف ركذ ام لثم ةعبرأ هوجو ىلع اناك دحاو صخش

 ‹نيصخش وأ دحاو صخش نم ققحتي نأ امإ كلذ لكو « هجوأ ةينامث كلذف « هدعبو هل ءربلا لبق

 صاصقلا نم هلعف بجوم امهنم دحاو لكب لعفي نصخش نم ناك نإف ءاهجو رشع ةتس كلذف
 دحاو صخش نم اناك نإو . ريغال لحما داحتا دنع نوكي اغإ لخادتلا نأل ءاًقلطم شرألا ذخأو

 لصألاو ) :م : هلوقب فنصملا هركذ لصأ ىلع نيمأ امهدحأ رادهإ وأ صاصقلا بجوي باجيإف

 بجر < ءافتكالا ينعيف :ش (بجاو تاحارجلا نيب عمجلا نأ ) :م روكذملا مكحلا يف يأ :ش (هيف

 تابوقعلا يف لصألا نأل :ش (لوألل اًميمتت ) :م نكمأ امهم يأ :ش (نكمأ ام ) :م بجاو امهدحآ

 رثكأب لب ءارهاظ ةدحاو ةبرضب لصحي ال ةداع لتقلا نأل «لوألل اًممتم رخآلا لحيو « لخادتلا

 ( ةبقاعتم تابرضب عقي ) :م لاوحألا معأ يأ :ش (معألا يف لتقلا نأل ) :م هلوق ىنعم وهو « كلذ نم

 .ادحاو ًالتق لكلا لعجيو لوألل اًممتم يناثلا لعجيف :ش

 هسفن مكح دحاو لك ىطعيف عمحلا نكي ال نأ الإ « حرجلا ضعب اهسفنب ةبرض لك رابتعا يفو ) :م

 مدعو نيرخآلا نيلصفلا يف يأ :ش (نيلوألا يف ) :م ةروكذملا:ش ( لوصفلا هذه يف عمجلا رذعت دقو

 ىلع وأ ادمع لتقلاو « أطخ عطقلا ناك اذإ امك :ش ( نيلعفلا مكح فالتخال ) :م عمجملا ناكمإ

 . سكعلا

۳۲ 



 نيأطخ اناك نآب اسناجت دقو « للختي مل ول ىتح ةيارسلل عطاق وهو « ءربلا للختل نيرخآلا يفو
 نأ لبق ادمع هلتق مث ًادمع هدي عطق ناك نإو ةدحاو ةيدب ىفتكاو عمجلا ناكمإل عامجإلاب عمجي
 - ةفينح يبأ دنعاذهو .هولتقا : لاق ءاش نإو « هولتقا مث هوعطقا : لاق مامإلا ءاش نإف هدي ربت

 ءربلا للخت مدعو نيلعفلا سناجتل نكمم عمجللا نأل هدي عطقت الو لتقي : الاقو . -هللا همحر

 وهو دوقلا بجوىملا نأل ؛ نيلعفلا نيذه نيب فالتخالل امإ رذعتم عمجلا نأ : هلو . امهنيب عمجيف

 زحلا نأل وأ ‹ رذعتم وهو « عطقلاب عطقلاو لتقلاب لتقلا نوكي نأب كلذو لعفلا يف ةاواسملا دمتعي

 نم ردص ول ىتح عطقلا ىلإ ةيارسلا ةفاضإ عطقي

 ( وهو «ءربلا للختل) :م عمجلا ناكمإ مدع نيرخآلا نيلصفلا يفو يأ :ش ( نيرخآلا يفو ) :م

 لوألا لعفلا يهتني ءربلا للختب نأل :ش ( للختب مل ول ىتح ةيارسلل عطاق ) :م ءربلا للخت يأ :ش
 نياطخ اناك ناب ) :م نالعفلا يأ :ش (اسناجت دقو ) :م لوألل اًممتم يناثلا لعج نكي الف هرثأ ءاهتنال

 «هدي ًأربت نأ لبق ادمع هلتق مث دمع هدي عطق ناك نإو «ةدحاو ةيدب ىفتكاو عمجلا ناكمإل عامجإلاب عمجي
 ( - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع اذهو « هولتقا :لاق ءاش نإو « هولتقا مث هوعطقا : لاق مامإلا ءاش نإف

 يف - هللا همحر - دمحأو « - هللا همحر - كلامو « - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو «:ش

 . روث وبأو «ةياور

 الو لتقي ) :م هلتقم : - هللا همحر - دمحمو « - هللا همحر - فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 - ءاطعو - هللا همحر - يروثلا لاق هبو . ةياور يف - هللا همحر - دمحأ لاق هبو :ش ( هدي عطقت

 يناثلا نأل :ش (امهنيب عمجيف ءربلا للخت مدعو نيلعفلا سناجتل نكمم عمجلا نأل ) :م - هللا همحر

 للخت لبق هل اًممتم لتقلاو « ةيارسلاب حورلل اًقهزم حلصي عطقلا نأل ؛ لوألل اًممتم حبصي

 .ءربلا

 انه عمحجملا ىنعم :ش ( رذعتم عمجلا نأ ) :م : - هللا همحر - ةفينح يبأالو يأ :ش ( هلو ) :م

 ىلإ رظنلاب ينعي عطقلاو لتقلا يأ :ش ( نيلعفلا نينه نيب فالتخالل امإ ) :م لتقلاب ءافتكالا

 ةلمجلا نع هتأزجتل ةنابإ عطقلا نأل امهتروص ىلإ رظنلاب انلق اغنإو « نيدمع اناك نإو « امهتروص
 :ش ( وهو دوقلا ) :م نيلعفلا :ش ( بجىملا نأل ):م حورلا قاهزإ لتقلاو . لاومألا كلسم كلسيو

 4 هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو # : ىلاعت هللا لاق :ش ( لعفلا يف ةاواسملا دمتعي ) :م دوقلا يأ

 . 4 مكیلع یدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف # : لاقو

 يأ :ش ( وهو « عطقلاب عطقلاو لتقلاب لتقلا نوكي نأب ) :م ةاواسملا دامتعا يأ :ش ( كلذو ) :م

 هيف رذعتلاو «دحاو لعف يف نيلعفلا ءافيتسا نوكي هنأل :ش ( رذعتم ) :م ةاواسملا دمتعي يذلا دوقلا

 نم ردص ول ىتح عطقلا ىلإ ةيارسلا ةفاضإ عطقي ) :م ةبقرلا زح يأ :ش ( زحل ا نأل وأ ) :م رهاظ

۳۳ 



 لعفلا نأل ىرسو عطق اذإ ام فالخب « ءربلا للختكراصف . زاحلا ىلع دوقلا بجي : نيصخش

 « ةاواسملا رابتعا ريغ نم سفنلا لدب يهو ةيدلا بج يملا نأل . نيأطخ اناك اذإ ام فالخبو ٠ دحاو

 نامض عمتجيف ةيارسلل عطاقلا زحلاب كلذو لعفلا رثأ ماكحتسا دنع بجي امنإ ديلا شرأ نألو

 : لاق . ناعمتجي ًاصاصق لتقلاو عطقلا امأ . ناعمتجي الو « ةدحاو ةلاح يف ءزجلا نامضو لكلا

 ال اهنم أرب امل هنأل ؛ ةدحاو ةيد هيفف ةرشع نم تامو نيعست نع أربف طوس ةئام الجر برض نمو

 كلذكو . ةرشعلل رابتعاألا ىقبف ريزعتلا قح ىف ةربتعم تيقب نإو ٠ شرألا قح يف ةربتعم ىقبت

 . - هللا همحر - ةفينح يبأ لصأ ىلع لصأ اهل قبب ملو تلمدنا ةحارج لك

 عطق اذإ ام فالخب ) :م قافتالاب هيف عمج الو :ش ( ءربلا للختك راصف زاحلا ىلع دوقلا بجي نيصخش

 وهو ةيدلا بجوملا نأل نياطخ ) :م عطقلاو لتقلا يأ :ش ( اناك اذإ ام فالخبو ءدحاو لعفلا نأل ىرسو

 ةيد مهيلع بجي : ًاطخ الجر اولتق ول ةرشع نأ ليلدب :ش ( ةاواسملا رابتعا ريغ نم سفنلا لدب

 . ةدحاأو

 ةيارسلا مهوت عاطقناب عطقلا ينعي :ش ( لعفلا رثأ ماكحتسا دنع بجي اغنإ ديلا شرأ نألو ) :م

 . ءزحلا ةلاح يهو :ش ( ةدحاو ةلاح يف ءزجلا نامضو لكلا

 ( ناعمتجي اًصاصق لتقلاو عطقلا امأ ) :م ناعمتجي ال امهنأ لاحلاو يأ :ش ( ناعمتجي الو ) :م

 ًأطخلا كلذك سيلو « دحاولاب ةعامجلا لتقت اذهلو « ديدشتلاو ظيلغتلا ىلع دمعلا ىنبم نأل :ش

 . نيلتاقلا ددعتب ةيدلا ددعتت ال اذهو « قيقحتلا ىلع هانبم نأل

 ةئام ًالجر برض نمو ) :م : « ريغصل | عماجلا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹نيعست عضوم يف هبرض اذه ىنعمو :ش ( ةدحاو ةيد هيفف ةرشمع نم تامو نيعست نعآربف طوس

 يأ :ش ( اهنم أرب امل هنأل ) :م ةرشعلا عضوم أربي ملو نيعستلا عضوم ًاربف ةرشع رخآ عضوم يفو

 قح يف دجوت مل اهنأك لعج رثأ قبي مل امل هنأل :ش ( شرألا قح يف ةربتعم ىقبت ال ) :م نيعستلا نم

 . ةدحاو ةيد الإ بجي الف :ش ( ةرشعلل رابتعالا يقبف ريزعتلا قح يف ةربتعم تيقب نإو ) :م . نامضلا

 تناك نإ لثم :ش ( لصأ اهل قبي ملو تلمدنا ةحارج لك ) :م يف باوحجلا يأ :ش ( كلذكو ) :م

 ىقبت اغإو لدع ةموكح يف الو شرألا قح نأل ةربتعم ىقبتال اهنإف ‹ رعشلا تبنو تمحتلاف ةجش

 ىتح رثأ اهل قبي ملو « هلوقب ديق امنإ :ش (-هللا همحر - ةفينح يبآ لصأ ىلع ) :م « ريزعتلا ىح يف

 رثأ قبي مل اذإ امأ « دحأل فالح الب لدعلا ةموكح بجت « هريغ وأ ناصقن نم ةحارجلا رثأ يقب ول

 .هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « ملألا درجمب ةميق ال هنأل

i: 



 بجي هنآ :-هللا همحر- دمحم نعو . لدع ةموكح هلثم ىف :-هللا همحر- فسوي ىبأ نعو

 ء رثألا ءاقبل لدعلا ةموكح بجت رثأ هل يقبو هحرجو طوس ةئام الجر برض نإو .بيبطلا ةرجأ

 . سفنلا ىف رثألا رابتعاب بحي امنإ شرألاو

 هرکذ «ءيش بجي ال « هيف رثؤي ملو « ملأتف هزکو وأ « همطل وأ < هبرض ول هنأ یرت الأ

 . ريرقتلا هيلعو باوجلا رهاظ وهو يبوبحللا

 ءيجي لدعلا ةموكح ريسفتو :ش ( لدع ةموكح :هلثم يف : - هللا همحر - فسوي يبآ نعو ) :م

 . جاجشلا لصف رخآ يف

 ركذو « ةيودألا نمو :ش ( بيبطلا ةرجأ بجي هنأ : - هللا همحر - دمحم نعو) :م

 هب براضلا يضر اذإ الإ ةاواسملا رابتعا نكي ال هنأل طوسلاب ةمطللاو ةبرضلا يف صاصتحخالا

 طقسأ دقف يضر اذإف « هيلع ىنج ام رثكأب هنم يفوتسي نوكي اليك هقحل عانتمالا نأل ‹«يوتسيف

 . ةدايزلا نم هقح

 بحي ال :  ىلاعت هلوقل « تنأ لب : لوقي نأ هل زاج ثيبخ : رخآل لاق :“ لزاونلا »يفو

 : ةيآلا ىنعم : ليقو . دحلا بجي ال ةملك لك يف اذكو « ( ملظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا

 . يشاترمتلا هركذ اذك . هيلع رتفت الف كيلع ىرتفا نإ نكلو « همتشتف كمتشي لجرلا وه

 لئاسم نم هذه :ش ( لدع ةموكح بج رثأ هل يقبو هحرجو طوس ةئام لجر برصض نإو ) :م

 يبأ نع « - هللا همحر - بوقعي نع « - هللا همحر - دمحم : هيف اهتروصو « ؛ريغصلا عماجل»

 ىلع : لاق « اهنم أربيو هحرجيف طوس ةئام لجرلا برضي لجرلا يف : - هللا همحر - ةفينح

 . ىهتنا . برضلا شرأ براضلا

 ال « قبي مل نإف ‹ برضلا رثأ يقب اذإاذهو : هريغو - هللا همحر - ديهشلا ردصلا لاقو

 يف حرجي مل اذإ امأف ء أرب مث حرج اذإ اذهو « ةمدقتملا ةلأسملا يف امك ةفينح يبأ دنع ءيش بجي

 . قافتالاب ءيش بجي ال ءادتبالا

 ‹ هتميق نم صقني مل دبع ناك ول هنأب برضلا فرعي : - هللا همحر - ثيللا وبأ لاقو

 مل اذإ :ش ( سفنلا يف رثألا رابتعاب بجي اغإ شرألاو « رثألا ءاقبل ) :م رادقملا كلذ « ةيدلا هيلع بجيف

 . دوجومب سیلو اربي

 لمدناو « حرج نإو ‹ قافتالاب ءيش بجي ال ءادتبالا يف حرجي مل اذإ هنأ ىلإ ريشي اذهو

 وهو ملألا درجي الإ نكي مل هتأل ؛ - هللا همحر - ةفينح يبأ لصأ وه امك كلذكف رثأ اهل قبي ملو

 . الم اًبرض هبرض ول امک « اًتيش بجی ال

To 



 يف ةيدلا عطاقلا ىلعف « كلذ نم تام مث عطقلا نع هدي ةعوطقملا افعف لجر دي عطق نمو : لاق

 ناك نإ مث . سفنلا نع وفع وهف : كلذ نم تام مث هنم ثدحبي امو عطقلا نع افع نإو « هلام

 ‹ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو . لاملا عيمج نم وهف ًادمع ناك نإو « ثلثلا نم وهف اطخ

 مث ةجشلا نع افع اذإ فالخلا اذه ىلعو « ًاضيأ سفنلا نع وفع وهف عطقلا نع يفع اذإ : الاقو

 وأ رصتقا ول عطقلا : هبجومو « هبجوم نع وفع عطقلا نع وفعلا نأ : امهل « تامو سفنلا ىرس
 لوانتي عطقلا مسا نألو ‹ ناك امهيأ هيبجوم دحأ نع ًاوفع هنع وفعلا ناكف « ىرس اذإ لتقلا

 هنإف « ةيانح لا نع افع اذإ امك راصو « هيعون نع ًاوفع عطقلا نع وفعلا نوكيف رصتقملاو يراسلا
 ‹ ةرصتقملاو ةيراسلا ةيانجلا لوانتي

 افعف لجر دي عطق نمو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف - هللا همحر - دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 هنم ثدحي امو عطقلا نع افع نإو « هلام يف ةيدلا عطاقلا ىلعف « كلذ نم تام مث عطقلا نع هدي ةعوطقملا

 . ةيصولا وأ وفعلا ظفلب اع ءاوس :ش ( سفنلا نع ) :م وفع يأ :ش ( وفع وهف كلذ نم تام مث

 همحر - نسحلاو « - هللاامهمحر - سواطو «دمحأو - هللا همحر - كلام لاق هبو

 همحر - يعفاشلا باحصأ لاقو . - هللا همحر - يعازوألاو « - هللا همحر - ةداتقو ء-هللا

 ةيد بجيف حصيال : امهدحأ : نالوق اهيفف « اهنم ثدحي امو ةيانجلا نع توفع لاق اذإ : -هللا

 ام اهنم طقس الإو « طقس ثلثلا نم تحرج نإف حصي هنآ : يناثلاو . حرجلا ةيد الإ سفنلا

 الف « ةيانجلا قح يف طاقسإ هنأل ةيصوب سيل يناثلا لوقلاو « يقابلا هجوو « ثلثلا نم جرخي

 . حرجلا ةيد الإ سفنلا ةيد همزليو « حصي

 دنع ) :م هلوق :ش (اذهو لالا عيمج نم وهف دمع ناك نإو ‹ ثلثلا نم وهف اطخ ناك نإ مث ) :م

 اذإ فالخلا اذه ىلعو « اًضيأ سفنلا نع وفع وهف عطقلا نع يفع اذإ :الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ

 ةحارجلاو ةجشلاو برضلا يف فالتخالا كلذكو « :ش ( تامو سفنلا ىلإ ىرس مث ةجشلا نع افع

 . جوزتلاو حلصلا يف فالتخالا كلذكو « كلذ هبشأ امو

 نع وفع عطقلا نع وفعلا نأ ) :م :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 ‹ ىرس نإ سفنلا نامض : نيئيشلا دحأ هبجومو « وفعلا لمحت ال لعفلا سفن نأل :ش ( هبجوم

 ناكف ‹ ىرس اذإ لتقلا وأ رصنقا ول عطقلا هبجومو ) :م :هلوق ىنعم وهو « رصتقا نإ فرطلا نامضو

 . دجوي امهيأ يأ :ش ( ناك امهيأ هيبجوم دحأ نع ًاوفع ) :م عطقلا نع يأ :ش ( هنع وفعلا

 يأ «هيعون دحأ نع اوفع عطقلا نع وفعلا نوكيف رصتقملا :ش ( لوانتي عطقلا مسا نألو ) :م

 امك راصو « هيعون نع أوفع عطقلا نع وفعلا نوكيف رصتقملاو يراسلا ) :م : امهو عطقلا يعون دحأ
 . فالخ الب :ش ( ةرصتقملاو ةيراسلا ةيانجلا لوانتي هنإف ؛ ةيانحلا نع ايفع اذإ

۳۹ 



 ٍ هلوانتي مل وفعلاو ‹ ةموقتم ةموصعم سفن لتق وهو ققحت دق نامضلا ببس نأ : هلو ء اذه اذك

 نحنو « هيف هقحو لتق عقاولا نأ نيبت ةيارسلابو . لتقلا ريغ وهو عطقلا نع افع هنأل ؛ هحيرصب
 يف نأ الإ دمعلل بجوملا وه هنأل سايقلا وهو صاصقلا بجي نأ يغبني ناكو « هنامض بجون

 يراسلا نأ ملسن الو . دوقلل ةئراد يهو ةهبش تثروأ وفعلا ةروص نأل ؛ ةيدلا بجت ناسحتسالا

 ثيح نم هل بجوم ال اذكو « ءادتبالا نم لتق يراسلا لب « هل ةفص ةيارسلا نأ ‹ عطقلا نم عون

 نع وفعلا فالخبو ‹ سنج مسا هنأل ةيانجلا نع وفعلا فالخب وفعلا هلوانتي الف ٠ اعطق هنوك

 هارجأ دقف أطخ عطقلا ناك ولو . لتقلاو ةيارسلا نع وفعلا يف حيرص هنأل اهنم ثدحي امو ةجشلا

 هوجولا هذه يف دمعلا ىرجم

 وهو ققحت دق نامضلا ببس نأ ) :م : - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ء اذه اذك ) :م

 نوبت ةيارسلابو . لتقلا ريغ وهو عطقلا نع افع هنأل ؛ هحيرصب هلوانتي مل وفعلاو ةموقتم ةموصعم سفن لتق

 . لتقلا نامض يأ :ش ( هنامض بجون نحنو « هيف هقحو لتق عقاولا نأ

 ناسحتسالا يف نأ الإ « دمعلل بجوملا وه هنأل سايقلا وهو صاصقلا بجي نأ يغبني ناكو ) :م

 . صاصقلل ةطقسم ةهبشلا يأ :ش ( دوقلل ةئراد يهو ةهبش تثروأ وفعلا ةروص نأل ؛ ةيدلا بجت

 نأ ) :م ملسن ال يأ « هنع ًاوفع وفعلا نوكيف : امهلوق نع باوج اذه :ش ( ملسن الو ) :م

 ءهل ةفص ةيارسلا نوك عنم هنإف « رظن هيف ليق :ش ( هل ةفص ةيارسلا نأو « عطقلا نم عون يراسلا

 يهو ةعونم ةفص دارملا نأب : هنع بيجأ كلذ يفف؟ حصي فيكف « راس عطقو عطقلا ىرس : لاقي

 نأ كلذو « عطقلا نم عون : هلوق نع بارضإ اذه :ش ( ءادعبالا نم لتق يراسلا لب ) :م

 ىرس اذإ هنأل :ش ( اًعطق هنوك ثيح نم ):م يراسلا عطقلل يأ :ش ( هل بجوم ال اذكو ) :م

 ال عطقلا نع وفعلا حصي ملاذإو « حصي الف هلحم ريغ ىلإ فاضم « عطقلا ىلإ فاضملا وفعلا

 يأ :ش ( هنأل ةيانجلا نع وفعلا فالخب وفعلا هلوانتي الف ) :م : هلوق ىنعم وهو « عطقلا نع اوفع نوكي

 . هريغو يراسلا لوانتي :ش ( سنج مسا ) :م ةيانجلا ظفل نأل

 (لتقلاو ةيارسلا نع وفعلا يف حيرص هنأل اهنم ثدحبي امو ةجشلا نع وفعلا فالخبو ) :م

 :م - هللا همحر - دمحم هارجأ دقف يأ :ش ( هارجأ دقف أطخ عطقلا ناك ولو ) :م رهاظ اذهو :ش

 نع وفعلاو « هنم ثدحيامو اًقلطمو عطقلا نع وفعلا وهو :ش ( هوجولا هذه يف دمعلا ىرجم )
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 نم وهف ًادمع ناك نإو ‹ ثلثلا نم وهف ًاطخ ناك نإ هنأ الإ هقالطإ كلذب نذآ ًافالخو ًاقافو

 اذإ امك راصف « لاب سيل هنأ امل ةثرولا قح هب قلعتي ملو  دوقلا دمعلا بجوم نأل ؛ لاملا عيمج

 . ثلثلا نم ربتعيف هب قلعتي ةثرولا قحو « لاملا هبجومف ًاطخل ا امأ . هضرأ ةراعإب ىصوأ

 نيعضوم يف وهو قافتالا يأ قافولا ثيح نم يأ :ش (اقافو ) :م ةيانجلا نع وفعلاو ةجشلا

 ءأطخ لتقلا ناك اذإ اميف قافتالاب ةيدلا نع وفع هنم ثدحي امو عطقلا نع وفعلا نأ : امهدحأ

 نيب فالخلا ثيح نم يأ :ش ( اًقالخو ) :م اًضيأ ةيدلا نع وفع هنإف ةيانجلا نع وفعلا : يناثلاو
 نع وفعلا نأ : امهدحأ :نيعضوم يف اًصضيأ وهو « هيبحاص نيبو - هللا همحر - ةفينح يبأ

 ال ديلا شرأ نع ارفع نوكي ةفينح ىبأ دنعو « أطخ ناك اذإ امهدنع ةيدلا نع وفع اًقلطم عطقلا
 . امهدنع ترس اذإ ةيدلا نع وفع ةجشلا نع وفعلا نأ : يناثلاو « هريغ

 وهو ملعأ يأ دملاب :ش ( نذآ ) :م ريغ ال ةجشلا شرأ نع :- هللا همحر - ةفينح يبأ نعو

 ‹ ٠ عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم قالطإ يآ :ش ( هقالطإ كلذب ) :م ناذيإلا نم ضام لعف

 ةيدمعلا فصو ريغ نم اًقلطم هركذ هنأل « هدي ةعوطقملاافعف لجر دي عطق نمو : لاق ثيح

 . ًأطخلاو

 ىلعف : هلوق ليلدب ةيدمعلا لتقلا يف عضولا : تلق نإف - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 . اًقلطم نوكي الف « هلام يف ةيدلا عطاقلا

 يأ «هيعون دحأل باوج هلام يف ةيدلا عطاقلا ىلعف : هلوق نأ الإ ٠ قلطم عضولا : تلق

 . دمع ناك نإ هلام ىف ةيدلا هيلع

 دمعلا بجوم نأل ؛ لاما عيمج نم وهف دمع ناك نإو « ثلثلا نم وهف ًاطخ ناك نإ هنأ الإ ) :م

 هبجومف اطخلا امآ . هضرأ ةراعإب ىصوأ اذإ امك راصف ٠ لامب سيل هنأ امل ةثرولا قح هب قلعتي ملو « دوقلا

 ةيراعلاب هضرم يف هضرأ عفانمب عربت اذإ هنأ ينعي :ش ( ثلثلا نم ربتعيف هب قلعتي ةثرولا قحو لاما

 . لاومأب تسيل عفانملا نأل لالا عيمج نم كلذ « ريعملا تام مث ريعتسملا اهب عفتناو

 : هجوأ نم ثحب هيفو : - هللا همحر - لمكآلا لاق

 ؟ ةثرولا قح هب قلعتي مل فيكف قافتالاب ثروم صاصقلا نأ : لوألا

 هل یصوملا نكسي «يناثلا همكحف . تحص نئلو ةلطاب هضرأ ةراعإب ةيصولا نأ : يناثلا

 .هل ىصوملل ثلثلاب ررقت اهلبق نإو « ةمسقلا لبقي مل نإ نيموي ةثرولاو اًموي

 . ؟ لامب نيلام لا ريظن تراص فيكف لاومأ عفانملا نأ : ثلاثلاو
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 نإ ةيدلا اهتلقاع ىلعو اهلثم رهم اهلف تام مث هدي ىلع اهجوزتف لجر دي ةأرملا تعطق اذإو : لاق

 ديلا نع وفعلا نأل ؛ -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع اذهو . اهلام ىفف ًادمع ناك نإو « ًاطخ ناک

 . هنم ثدحب ام ىلع ًاجوزت نوکی ال دیلا ىلع جوزتلاف  هدنع هنم ثدحی امع ًاوفع نکی مل اذإ

  اًنوروم هنوكل ال هب ةثرولا قح قلعت ىفن - هللا همحر - فنصلملا نأ : لوألا نع باوجلا

 دوجو عم تبثي ال فلخلا مكحو « ةفالخلا قيرطب تبشي انإ ةثرولا قح نأل امهنيب يفانت الو

 مهكرتو سانلا نوففكتي الأ مهقح قلعت هيف تبثي ال نأ : ًاًسضيأ لاملا ىف سايقلاو « لصألا

 مهكرتف هيف فرصتل هب قلعتي مل ولف «لاملا وهو يتلا قلعتي اب مهقح قلعت ققحتي انإ «ءاينغأ

 ةفالخ ثرإلا نأل ؛ ثروم هنكل هب قلعتيالف « لاب سيل صاصقلاو . سانلا نوففكتي هلام

 ‹ صاخ عربت ةيصولاو اًقنآ هنع انربعامك عربت «ىصوأ» : هلوق نم دارملا نأب : يناثلا نعو

 . هقلطمل راعتسي نأ زوجيف

 . ةضواعم هيف دقع يف تناك اذإ لاومأ عفانملا نأ : ثلاثلا نعو

 لتاقلاو . ةيصو ناك ثلثلا نم هربتعا اذإ هنأ وهو لاكشإ هيف « ثلثلا نم ربتعيف» : هلوقو

 . هتصح يف حصي ال نأ بجيف « ةلطاب لتاقلل ةيصولاو « ةلقاعلا نم

 بوجولا ببس دعب لام لا نع افع امنإو « ةيدلا ثلثب هتيصوأ لقي مل حورجلملا نآب : بيجأو

 . زاج ملسو اًنيش هل بهو ول هنأ یرت الأ « هنع عنام الو ادتبم اعربت ناکف

 اهجوزتف لجر دي ةآرملا تعطق اذإو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف دمحم لاق يآ :ش ( لاق ) :م

 . :ش (اهلام يفف دمع ناك نإو ءأطخ ناك نإ ةيدلا اهتلقاع ىلعو « اهلثم رهم اهلف تام مث هدي ىلع

 لثملا رهم بوجو يف جوزلا تام مث هلوقب ديقو هدي بجوم ىلع يأ : «هدي ىلع» : هلوق
 ءاوس عامجإلاب اهل ارهم ديلا شرألا ريصيو « ةيمستلا تحص ديلا ىلع اهجوزتف تي مل اذإ هنأل

 نآ نيبت أرب امل نأل ةيانج لا ىلع وأ هنم ثدحي امو عطقلا ىلع اهجوزتف « أطخ وأ دمع عطقلا ناك

 ء اندنع ةأرملاو لجرلا نيب فارطألا يف يرجي ال صاصقلا نأل « صاصقلا نود شرألا اهبجوم

 . هللا امهمحر - ناخ يضاقو يبوبحملا هركذ اذك < اًقادص حلصي شرألاو

 مل اذإ ديلا نع وفعلا نال ) :م هدنع مكحلا اذه يأ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م

 ام نوکیف :ش ( هنم ثدحب ام ىلع اًجوزت نوکی ال دیلا یلع جوزتلاف « هدنع هنم ثدحی امع اوفع نکی
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 حلصي الف لامب سيل وهو « فرطلا يف صاصقلا ىلع ًاجوزت اذه نوكي ادمع ناك اذإ عطقلا مث
 ناك نإو جوزتلا نأل ؛ اهلام يف ةيدلا اهيلعو « لما رهم بجيف طوقسلا ريدقت ىلع اميس ال ًارهم

 . ةروصلا هذه يف فرطلا يف صاصقلا نع نكل « ىلاعت هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع وفعلا نمضتي

 «دمع هنأل اهلام يف بجو ةيدلا بجتف « وفعلا هلوانتي ملو سفنلا لتق هنأ نيبت ىرس اذإو
 ةصاقملا عقت ةيدلا اهيلعو لثملا رهم اهل بجو اذإو « هانيب ام ىلع صاصقلا بجي نأ : سايقلاو

 هدرت لضف رهملا يف ناك نإو « ةثرولا ىلع هدرت لضف ةيدلا يف اناك نإو « ءاوسلا ىلع اناک نإ

 نيبت سفنلا ىلإ ىرس اذإو « ديلا شرأ ىلع اجوزت اذه نوكي ًاطخ عطقلا ناك اذإو « اهيلع ةثرولا
 الو ديلا يف ام ىلع اهجوزت اذإ امك لثملا رهم بجيف « مودعم ىمسملا نآو ديلل شرأ ال هنأ

 . اهل رهملاو ًاطخلا يف ةلقاعلا ىلع بجت ةيدلا نأل ناصاقتي الو « اهيف ءيش

 صاصقلا ىلع اًجوزت اذه نوكي ادمع ناك اذإ عطقلا مث ) :م هنم ثدحبي امن اهيلع ام ريغ رهملا نم اهل
 :م صاصقلا طوقس يأ :ش (طوقسلا ريدقت ىلع اميس ال ارهم حلصي الف لاب سيل وهو ‹ فرطلا يف

 . :ش ( اهلام يف ةيدلا اهيلعو « لثملا رهم بجيف)

 . ؟ ةيدلا اهيلع بجي الف ‹ نمضتي ال وفعلاو ‹ وفعلا نمضتي جوزتلا اهلوبق : ليق نإف

 نإ نيبن ام ىلع وفعلا نمضتي ناك نإو جوزتلا نأل ) :م : هلوقب - هللا همحر - فنصملا باجأف
 يأ :ش ( صاصقلا نع نكل ) :م هقح طوقسب يضر دقو : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( ىلاعن هللا ءاش
 اذإو) :م هيف نحن اميف يأ :ش ( ةروصلا هذه يف فرطلا يف ) :م صاصقلا نع وفعلا نمضتي نكل
 ةيدلا بجشف ) :م كلذل ضرعتي مل وفعلا ىنعمب :ش ( وفعلا هلوانتي ملو سفنلا لتق هنأ نيبت ىرس

 ام ىلع صاصقلا بجي نأ سايقلاو ) :م دمعلا لمحتي ال ةلقاعلاو :ش ( دمع هنأل اهلام يف بجنو

 . دمعلا بجوملا وه هنأل هلوق هب ديري :ش (هانيب
 نإ ةصاقملا عقت ) :م ةيدلا اهيلع نأ لاحلاو يأ :ش ( ةيدلا اهيلعو لثملا رهم اهل بجو اذإو ) :م

 :م ةأرملا هدرت يأ :ش ( هدرت لضف ةيدلا يف اناك نإف ءاوسلا ىلع ) :م ةيدلاو لثملا رهم يآ :ش ( اناك

 ةثرولا هدرت لضف رهملا يف ) :م لضفلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م تيملا ةثرو ىلع يأ :ش ( ةثرولا ىلع)

 شرأ ىلع اًجوزت ) :م جوزتلا يأ :ش ( اذه نوكي طخ عطقلا ناك اذإو ) :م ةأرملا ىلع يأ :ش ( اهيلع

 ىلع اهجوزت اذإ امك لثملا رهم بجيف مودعم ىمسملا نأو ديلل شرأ ال هنأ نوبت سفنلا ىلإ ىرس اذإو ديلا
 ال يأ :ش ( ناصاقتی الو ) م . ديلا يف ءيش ال هنآ لاح او يآ :ش ( اهيف ءيش الو ديلا يف ام

 بجت ةيدلا نأل ) :م . مذلا فالتخال ةيدلا نم ةأرملا ىلع امو « لثملا رهم نم جوزلا ىلع ام صاقتي
 الو ء انه لخملا رهم بجيو يأ :ش ( اهل رهملاو ) :م . ًأطحخ انه لتقلاو :ش ( اطخلا يف ةلقاعلا ىلع

 وأ ادمع تعطق اذإ امك « اهيلعو اهل بوجولا يف ةمذلا تدحتا اذإ ةصاقملا نوكت اغإو « ناصاقتي
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 اهلف ًادمع عطقلاو « كلذ نم تام مث ةيانجلا ىلع وأ اهنم ثدحب امو ديلا ىلع اهجوزت ولو : لاق

 . هانيب ام ىلع لثملا رهم بجيف ارهم حلصي ال وهو صاصقلا ىلع جوزت اذه نأل اهلثم رهم
 دقف ًارهم صاصقلا لعج ام هنأل اهيلع هل ءيش الو ربزنخ وأ رمخ ىلع اهجوزت اذإ امکراصو

 طقس هنإذ الام ريصب نأ طرشب صاصقلا طقسأ اذإ امك ًالصأ طقسيف رهلا ةهجب هطوقسب يضر

 ىلع جوزت اذه نأل ةيصو كرت ام ثلث مهلو . اهلثم رهم ةلقاعلا نع عفري أطخ ناك نإو ءًالصأ

 تدحتاف ؛ اًضيأ اهل رهملاو ‹ دمع هنأل ةلقاعلا ىلع ال اهيلع بجت ةيدلا نأل ؛ سفنلا ىلإ ىرس

 . ةصاقملا تعقوف ةمذلا

 ىلع اهجوزت ولو ) :م : - ريغصلا عماج لا » يف - هللا همحر - دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 تام مث ) :م « ةحارجلا ىلع وأ ةيانجلا ىلع اهجوزت وأ يأ :ش ( ةيانجلا ىلع وأ اهنم ثدحي امو ديلا

 . :ش (اهلثم رهم اهلف ادمع عطقلاو « كلذ نم

 يآ :ش ( وهو صاصفلا ىلع جوزت اذه نأل ):م اهلشم رهماهلف : خسنلا ضعب يفو

 يفو :ش ( هانيب ام ىلع لثملا رهم بجيف ) :م كلذك ناك اذإف :ش ( ارهم حلصي ال ):م صاصقلا

 ارهم حلصي ال صاصقلا يأ وهو « صاصقلا ىلع جوزت اذه نأل اهلثم رهم اهلف خسنلا ضعب

 . ارهم حلصيال ام ىمس هنأل لثملا رهم بجيف كلذك ناك اذإف

 لثم ا رهم بجي ثيح :ش ( ريزنخ وأ رمخ ىلع اهجوزت اذإ امك ) :م اذه يأ :ش ( راصو ) :م
 ةدئاف وهاذهو < ةيدلا الو صاصقلا ال « ةأرملا ىلع يأ :ش ( اهیلع هل ءيش الو ) :م اذه يف

 . ءيش الو : هلوقب ميمعتلا

 : لاق ام اباوج ناك اذه :ش ( رهملا ةهجب هطوقسب يضر دقف ًارهم صاصقلا لعج امل هنأل ) :م

 لصاحو « رهملا ةهج نم هطوقسب لب اًقلطم هطوقسب يضر ام هنأل صاصقلا بجي نأ يغبني

 . ارهم حلصي ال ام ىمس دقف ارهم صاصقلا لعج هنأ باوجل ا

 ريصي نأ طرشب يأ :ش ( الام ريصب نأ طرشب صاصقلا طقس اذإ امك ًالصأ طقسيف ) :م

 :م نوكي نأ :ش ( طقسي هنإف ) :م الام ریصی نأ طرشب صاصقلا تطقسأ لوقي نأب الام صاصقلا

 يف لامب سيل مدلاو :ش ( ًالصأ طقسي هنإف الام مدلا ریصب نآ طرشب ) :م همالک یضم نإ :ش ( ًالصأ)

 اطخ) :م عطقلا يأ :ش ( ناك نإ و ) :م اًقلطم اًطاقسإ راصف ًالطاب اًطرش ناف « يوامس نيد

 . اهلثم ردق يأ :ش ( اهلثم رهم ةلقاعلا نع عفري

 يأ :ش ( ةيصو ) :م ةيدلا نم تيما يأ :ش ( كرت ام ثلث ) :م ةلقاعللو يأ :ش ( مهلو ) :م

 ىلع جوزت ):م « اهنم ثدحي امو « ديلا ىلع جوزتلا يأ :ش ( اذه نأل ) :م مهل ةيصولا ثيح نم
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 تومل ضرم ضيرم هنأل ؛ لالا عيمج نم لثملا رهم ردقب ربتعي هنأل ارهم حلصت يهو ةيدلا
 نوكيف « ةاباحم هنأل لثملا رهم ىلع ةدايزلا قح يف حصي الو ‹ ةيلصألا جئاوحلا نم جوزىتلاو
 ‹ اهتيانج بجومب مهيلع عجرت نأ لاحملا نمف « اهنع نولمحتي مهنأل ةلقاعلا نع عفريف . ةيصو
 ثلثلا نم جرخت تناك نإف « ةلتقب اوسيل مهنأ ال ةيصولا لهأ نم مهنأل مهل ةيصو ةدايزلا هذهو

 باوجلا كلذك : -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبآ لاقو . هشلث طقسي جرخت مل نإو  طقست
 يف امهباوج قفتاف « امهدنع هنم ثدحي امع وفع ديلا نع وفعلا نأل ديلا ىلع اهجوزت اذإ اميف
 نأ نيبت هنأل هنم صتقملا لتقي هنإف تام مث ديلا نم هل صتمقاف هدي تعطق نمو : لاق . نيلصفلا

 هل نمك دوقلا طوقس بجوي ال عطقلا ءافيتساو ‹ دوقلا هل صتقملا قحو « دمع لتق تناك ةيانجلا

 ضيرم هنأل لالا عيمج نم لثملا رهم ردقب ربتعي هنأل ارهم حلصت ) :م ةيدلا ىأ :ش (يهو «ةيدلا
 اهلثم رهم رادقم اهل ناك لام ةأرما جوزت اذإ ضيرملاو :ش ( ةيلصألا جئاوحلا نم جوزتلاو توملاضرم
 ال لتاقلل ةيصولاو « اهل :ش ( ةيصو نوكيف ةاباحم هنأل لثملا رهم ىلع ةدايزلا قح يف حصي الو ) :م
 . اهلثم رهم ردق يأ :ش ( ةلقاعلا نع عفريف ) :م حصت

 نأ لاحملا نمف ) :م اهل نولمحتي الو :ش ( اهنع نولمحتي ) :م ةلقاعلا نأل يأ :ش ( مهنأل ) :م
 مهنأل ) :م ةلقاعلل يأ :ش ( مهل ةيصو ةدايزلا هذهو « اهتيانج بجومب مهيلع ) :م ةأرملا يأ :ش (عجرت
 :ش ( طقست ثلثلا نم جرخت ) :م ةدايزلا يأ :ش ( تناك نإف « ةلتقب اوسيل مهنأ امل ةيصولا لهآ نم

 مع

 ىلإ لخملا رهم ىلعو داز ام ثلث يأ :ش ( هثلث طقسي ) :م ثلثلا نم :ش ( جرخت مل نإو ) :م
 ىلإ «لجر دي ةأرملا تعطق اذإو : هلوق نم هلك اذه نأ ملعاو ةثرولا ىلإ يقب ام نودريو ةيدلا مات

 . هللا همحر - ةفينح يبأ لوق انه

 وبأ لاقو) :م : هلوقب هيلإ رانشأ ام وهف :- هللاامهمحر - دمحمو فسوي يبأ لوق امأو
 باوجك يأ :ش ( باوجلا كلذك ) :م هلوقب هيلإ راشأ ام وهف :ش ( هللا امهمحر - دمحمو فسوي
 ديلا نع وفعلا نأل ) :م ديلا بجوم يأ :ش ( ديلا ىلع اهجوزت اذإ اميف ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ
 ناك اذإ ديلا ىلع اهجوزت ول اميف يأ :ش ( نيلصفلا يف امهباوج قفتاف « امهدنع هنم ثدحبي امع وفع

 « نيلصفلابا ربعو « ةيانجلا ىلع وأ اهنم ثدحي امو ديلا ىلع اهجوزت اذإ اميفو ء أطخ عطقلا
 . ةثالث لوصفلاف الإو فلتخملاو قفتملا رابتعاب

 صتقاف هدي تعطق نمو ):م : « ريغصلا عماجلا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 هنأل) :م ةثالثلا تلاق هبو :ش ( هنم صتقملا لتقي هنإف ) :م هدي ةعوطقملا يأ :ش ( تام مث ديلا نم هل
 هل نمك دوقلا طوقس بجوي ال عطقلا ءافيتساو ‹ دوقلا هل صتقملا قحو « دمع لتق تناك ةياتحملا نأ نوبت
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 يف هقح طقسب هنأ :-هللا همحر- فسوي يبأ نعو . دوقلا هيلع نم فرط ىفوتسا اذإ دوقلا

 ًانظ عطقلا ىلع مدقأ امنإ : لوقن نحنو « هءارو امع هأربأ دقف عطقلا ىلع مدقأ ال هنأل صاصقلا

 نمو : لاق . هب ملعلا نودب هنع ًائربم نکی ملف دوقلا يف هنأ نيبت ةيارسلا دعبو « هيف هقح نأ هنم

 ةيد ديلا عطاق ىلعف ضقي مل وأ صاصقلاب هل ىضق دقو افع مث هلتاق دي عطقف ًادمع هيلو لتق

 هنأل اذهو ‹ هنمضي الف هقح ىفوتسا هنأل هيلع ءيش ال : الاقوء-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ديلا

 ء رب امو ىرس اذإ اذكو « هنمضي ال فعي مل ول اذهلو« اهئازجأ عيمجب سفنلا فالتإ قحتسا

 نم هقح طقسي ال هنإف :ش ( دوقلا هيلع نم فرط ىفوتسا اذإ ):م صاصقلا قح يأ :ش ( دوقلا

 . صاصقلا

 دقف عطقلا ىلع مدقأ امل هنأل صاصقلا يف هقح طقسي هنأ :- هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م

 اًنظ عطقلا ىلع مدقأ اغإ ) :م فسوي وبأ هلاق امع باوجلا يف يأ :ش ( لوقن نحنو « هءارو امع هأربأ

 :م توملا ىلإ عطقلا ةيارس دعب يأ :ش ( ةيارسلا دعبو ) :م ديلا قح يف ينعي :ش ( هيف هقح نأ هنم

 (هب ملعلا نودب ) :م دوقلا نع يأ :ش ( هنع اًئربم نکی ملف دوقلا يف ) :م هقح نأ يآ :ش ( هنآ نیبت)

 . دوقلا يف هقح نودب يأ :ش

 عطقف ادمع هيلو لتق نمو ) :م :« ريغصلا عماجلا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 همحر - ةفينح يبأ دنع ديلا ةيد ديلا عطاق ىلعف :ضقي مل وأ صاصقلاب هل ىضق دقو افع مث هلتاق دي

 دنعو ‹ ةيدلا هيلع :دمحأ دنعو . هدنع هيلع ءىش ال هلتق ولو « دمحأ لاق هبو :ش ( -هللا

 ٠ . صاصقلا هيلع : - هللا همحر-كلام

 ال :ش ( هيلع ءيشال ) :م : - هللاامهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( الاقو ) :م

 ا( حیضوت :ش (اذهو ‹ هنمضي الف هقح یفوتسا هنأل ):م يعفاشلا لاق هبو . ةيدلا الو صاصقلا

 سفنلل اعبت يلولل اعيمج تناك ديلا نأل :ش ( اهئازجأ عيمجب سفنلا فالتإ قحتسا هنأل ) :م هلبق

 . یفوتسا ام ال يقب ام سفنلاب هقح لطبف

 ال فعي ملول ) :م هئازجأ عيمجب سفنلا فالتإ هقاقحتسا لجألو يأ :ش (اذهلو ) :م

 ىلع ال ةفينح يبأ ىلع مازلإ اذه « هيلع نامضلا بجي ال ىرسو فعي مل ول يأ :ش (هنمضي
 : هلوق اهنم ماكحأ هيلع لديو « ءافيتسالا دعب ديلا نامضب الاق امهنأل ؛ كلامو دمحأ

 مل يأ ىرساذإ : هلوقل ديكأت :ش ( أرب امو ) :م وفعلا دعب يأ :ش ( ىرس اذإ اذكو ) :م
 سس

 . یرسو « فعی
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 يف صاصق هل ناك اذإ امك راصو ؛ هدعب وأ ءربلا لبق هتبقر زح مث عطق وأ ‹ یرس امو افع ام وأ

 يف هقح نأل ؛ هقح ريغ ىفوتسا هنأ : هلو . عباصألا نمضي ال ء افع مث هعباصأ عطقف فرطلا
 هفلتي نأ هل نِإف ةهبشلل طقس هنأ الإ صاصقلا بجي نأ سايقلا ناكو « ةنابإو عطق اذهو لتقلا

 نوكيف ةيارسلاب ًالتق ريصي نأ لمتحب هنأل؛ لاحلا يف بجي ال امنإو « لالا بجو طقس اذإو « ًاعبت

 وأ وفعلا وأ ءافيتسالا دنع الإ رهظي ال يرورض سفنلا يف صاصقلا كلمو « هقح ًايفوتسم
 . هيف فرصت هنأ ال ضايتعالا

 هلاح رهظ ام ينعي :ش ( یرس امو ) :م افع امو عطق ينعي :ش ( افع ام وآ ) :م : هلوق اهنمو

 . عطقلا دعب

 ناک اذِإ امك راصو ) :م نمضي ال :ش ( هدعب وأ ءدبلا لبق هتبقر زح مث عطق وآ ) :م : هلوق اهنمو
 يف اذكف :ش ( عباصألا نمضي ال ) :م فكلا نع :ش ( افع مث هعباصآ عطقف فرطلا يف صاصق هل
 قح يف رهظي سفنلا يف رهظ تح لكو « سفنلا يف تباث هقح نأل اذهو « سفنلا عم فرطلا

 . سفنلا ةلمج نم امهنأل اعبط فارطألا

 ( ةنابإو عطق اذهو لتقلا يف هقح نأل ؛ هقح ريغ ىفوتسا هنآ ) :م : ةفينح يبأل يأ :ش ( هلو ) :م

 . ةرياغم امهنيب قاهزإ لتقلاو ٠ ةنابإلا وه عطقلا :ش
 ريغ يأ :ش ( ةهبشلل طقس هنآ الإ ) :م ديلا يف ينعي :ش ( صاصقلا بجي نآ سايقلا ناكو ) :م

 فرطلا فلتي يأ :ش ( اًعبت هغلتي نأ هل نإف ) :م : هلوقب ةهبشلا للعو « ةهبشلل طقس صاصقلا نأ
 . سفنلل اًعبت

 (لاحلا يف ) :م لالا يأ :ش ( بجي ال امنإو ءلالا بجو ) :ء صاصقلا يأ :ش ( طقس اذإو ) :م
 الو « لاحلا يف لاملا تبثي نأ يغبني ناك لالا بجوو صاصقلا طقس ال لاقي امع باوج اذه :ش

 . تايانجلا يف امك ءربلا ىلع فقوتي

 هل یقبي الف :ش ( هقح اًيفوتسم نوکیف ةيارسلاب ًالتق ريصي نأ لمتحي هنأل ) :م : هلوقب باجأف

 : لاقف هقح ىفوتسا هنإ امهلوق نع باوج اذه :ش ( يرورض سفنلا يف صاصقلا كلمو ) :م ءيش

 يمدآلا نأل ةمرحلا وهو « يفانملا عم هتوبشل اًيرورض ناك ال صاصقلا توبث نأل ؛ كلذك سيل

 . هبيرخت لحي الف « برلا ناینب

 دنعالإ) :م هلوقباهيلإ راشأ « ةثالث لاوحأ يف الإ :ش ( رهظي ال ) :م كلذك ناك اذإف

 نم وفع وهو هنع :ش ( ضايتعالا وأ وفعلا وأ ):م . صاصقلاب سفنلا ءافيتسا وهو :ش (ءافيتسالا
 ‹ لتاقلا يف فرصت ةثالثلا ءايشألا هذه نم دحاو لك نأ ال يأ :ش ( هيف فرصت هنأ ال ) :م هجو

 . اهريغب فرصتلا زوجي الف
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 امو فعي مل اذإ امأو . ءافيتسا هنأل ىرس اذإ ام فالخب ةرورضلا مدعل رهظي مل كلذ لبق امأف

 ىلع هنإ حيحصلا «اربو « افع امو عطق ول ىتح ءربلاب قح ريغب ًاعطق هنوك نيبت امنإ : انلق . ىرس
 اذه ىلع وهف ءربلا دعب زح ولو « ءافيتسا وهف ءربلا لبق هتبقر زح مث عطق اذإو . فالخلا اذه

 فالخب ضرع اهل ةعبات فكلاف « فكلاب ًامايق ةعبات تناك نإو عباصألاو ‹ حيحصلا وه فالخلا

 . هجو لك نم سفنلل ةعبات اهنأل فرطلا

 كلم يأ :ش ( رهظي مل ) :م ةثالثلا ءايشألا هذهب فرصتلا لبق ىأ :ش ( كلذ لبق امأف ) :م

 قح يف ءافيتسالا لبق امدنع كلملا ناك اذإف . هراهظإ يأ :ش ( ةرورضلا مدعل ) :م صاصقلا

 يف هروهظب نآ الإ « مكحب ءافيتسالا هب لتقلا ذإ . ءافيتسالا لبق فارطألا يف رهظي الف «لحلا

 . هقحل ءافيتسالا اذه نكي ملف فارطألا قح

 . عطقلا يأ « ىرس اذإاذكو» : امهلوق نع باوج :ش ( ىرس اذإ ام فالخب ) :م

 . ىرس امو « افعام وأ : امهلوق نع باوج :ش ( ىرس امو فعي ملاذإ امأو ءافيتسا هنأل ) :م

 اذه ىلع هنأ حيحصلا ءًأربو افع امو عطق ول ىتح ءربلاب قح ريغب اًعطق هنوك نيبت امنإ انلق ) :م

 افع امو عطق ول : - هللا همحر - نيدلا ءالع مامإلا لاقو . هب ادهشتسم نوكي الف :ش ( فالخلا

 . فالخلا ىلع هنأ حيحصلاو « هيف خياشملا فلتحا ًأربو

 ريرقت « هرخآ ىلإ هتبقر زح مث عطق وأ : امهلوق نع باوج :ش ( هتبقر زح مث عطق اذإو ) :م
 راص فرطلا نأل نمضي الف :ش ( ءافيتسا وهف ءربلا لبق ) :م ناك نإ ةبقرلا هزح نأ : باوجلا

 وه فالخلا اذه ىلع وهف ءربلا دعب زح ولو ) :م . ًالتق رابص لعفلا اذهو لتقلا قح يف اًقحتسم

 . هب ادهشتسم نوكي الف حيحصلا وه فالخلا ىلع هنوك يأ :ش ( حيحصلا

 يف صاصق هل ناك اذإ امك راصو : امهلوق نع باوج :ش ( ةعبات تناك نإو عباصألاو ) :م

 :م اهنوك لاح فكلل ينعي «ةعبات تناك نإو عباصألا نأ : هريدقت . هرخآ ىلإ . . . فرطلا

 رايتخا وهو . هل طرشلاك فكلاو « عباصألاب موقت شطبلا ةعفنم نأل ضرعلا ثيح نم يأ :ش

 . قرفلاب اوعربت مهنإف ‹« خياشملا ضعب

 يفع اذإ همزلي لب « عباصألا نامض همزلي ال هنأ ملسن ال : لاقو «رارسألا » بحاص هعنمو

 ۰ ١ . فكلا نع

 نكي ملف :ش (هجو لك نم سفنلل ةعبات اهنأل ):م سفنلا عم :ش ( فرطلا فالخب ) :م

 . نامضلا بجوف « قح ريغب ًاعطق ديلا عطق ناكف ًالصأ اًقحتسم
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 دنع سفنلا ةيد نمضي « تامو سفنلا ىلإ ىرس مث هافوتسا اذإ فرطلا يف صاصقلا هل نمو : لاق

 دييقتلا نكي الو  عطقلا وهو هقح ىفوتسا هنأل نمضي ال : الاقو « -هللا همحر- ةفينح يبأ

 راصف «هعسو ىف سيل ةيارسلا نع زارتحالا ذإ « صاصقلا باب دس نم هيف امل ةمالسلا فصوب

 اذهو « عطقلا يف هقح نأل ؛ قح ريغب لتق هنأ : هلو . ديلا عطقب رومأملاو ماجحلاو غازبلاو مامإلاك

 «ةداعلا ىرجم يف ةايحلا تاوف ىلإ ىضفآ حرج هنألو . ًالتق ناك املظ عقولا اذهلو ء ًالتق عقو

 نم هب ادهشتسا ام فالخب لالا بجوف ةهبشلل طقس صاصقلا نأ الإ . لتقلا ىمسم وهو

 ًادقع وأ مامإلاك ًاديلقت امإ لعفلاب اهيف فلكم هنأل ؛لئاسملا

 يف ةروكذمب تسيلو « اًعيرفت اهركذ لصألا لئاسم نم هذه نأل ‹لصألا يف يأ : لاق

 . ظفل عقي ملاذه ىلعف « ةيادبلا

 ىلإ ىرس مث هافوتسا اذإ فرطلا يف صاصقلا هل نمو ) :م ابسانم ةلأسملا لوأ يف :ش ( لاق ) :م

 . :ش ( نمضي ال : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع سفتنلا ةيد نمضي تامو سفنلا

 الو ‹ عطقلا وهو هقح ىفوتسا هنأل ):م ؛ دمحأو - هللا امهمحر - كلامو يعفاشلا لاق هبو

 ‹« هعسو ىف سيل ةيارسلا نع زارتحالا ذإ ,صاصقلا باب دس نم هيف ال ةمالسلا فصوب دييقتلا نكمي

 ۰ . كلذ نم تامو قراسلا دي عطق اذإ « يضاقلا يأ :ش ( مامإلاک راصف

 (ماجحلاو ) :م ماجحلا طرش لثم وهو « غزبملاب اهقش ةبادلا راطيبلا غزب نم :ش ( غازبلاو ) :م
 ءالؤه نم دحاو لك نأل « عوطقملا تام اذإ :ش ( ديلا عطقب رومأملاو ) :م مجحي يذلا وه :ش

 . نمضي الف «يدعتلاب فص وي الف هلعف اب نوذأم

 ريغب لتق ):م عطاقلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م :- هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م
 عقو ول قح ريغب اعطق هنوكلو يأ :ش ( اًملظ عقولا اذهلو ءًالتق عقو اذهو « عطقلا يف هقح نأل ؛ قح

 وأ صاصقلل اًبجوم :ش (ًالتق ناك ) :م سفنلا ىلإ ىرسو « صاصق ريغ نم اًملظ عطقلا اذه
 . .سقنلا قح يف ةيدلا

 :ش (ةداعلا ىرجم يف ةايح لا تاوف ىلإ ىضفأ حرج ) :م للعفلا اذه نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ىضقي يذلا حرجا يأ « لتقلا ىمسم وهو ةداعلا فالخ ىلع سيل حرجلا نم توما نأ ينعي
 . صاصقلا هيف نوكي نأ سايقلا ناكو « لتقلاب ىمسملا وه ةايحلا تاوف

 يأ :ش (هنأل ؛ لئاسملا نم هب ادهشتسا ام فالخب لالا بجوف ةهبشلل طقس صاصقلا نأ الإ ) :م

 دلقتلا ثيح نم يأ :ش (اديلقت امإ لعفلاب اهيف فلكم ) :م لئاسملا يف يآ اهيف ناكف رشاب يذلا نأل

 :م دقعلا ثيح نم يأ :ش ( ادقع وأ ) :م . مكحي نأ هيلع بجو دلقت اذإ هنإف :ش ( مامإلاك ) :م
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 ال هيف نحن اميفو . يبرحلا ىلإ يمرلاك ةمالسلا فصوب دیقنت ال تابجاولاو ‹ اهنم هریغ يف امک

 ملعأ هللاو دايطصالا هبشأف قالطإلا باب نم نوكيف وفعلا ىلإ بودنم وه ذإ . بوجو الو مازتلا

 . باوصلاب

 :م لئاسملا يأ :ش (اهنم ) :م ناتخلاو ماجحلاو غازبلا وهو مامإلا ريغ يأ :ش ( هريغ يف امك)

 :ش (يبرحلا ىلإ يمرلاك ةمالسلا فصوب ديقتت ال ) :م اهلعف بجي يتلا رومألا يأ :ش (تابجاولاو)

 . نمضي مل اًملسم اريسأ باصأف يبرحلا ىلإ ىمر اذإ هنإف
 ( بوجو الو ) :م لعف يذلا نم :ش ( مازتلا ال ) :م ءافيتسالا نب :ش ( هيف نحن اميفو ) :م

 برقأ وفعت نأو # : ىلاعت هللا لاق :ش ( وفعلا ىلإ بودنم وه ذإ ):م عرشلا ثيح نم :ش

 . (یوقتلل

 ىلإ ىمر اذإ هنإف :ش ( دايطصالا هبشأف ) :م ةحابإلا يأ :ش ( قالطإلا باب نم نوكيف ) :م
 . اذهاذك نمض اًتاسنإ باصأف ديص

 « بألا نذإب يبصلا برض ملعيو « رجأتسملاو ريعتسملا نيبو هذه نيب قرفلا ام : ليق نإف

 رجأتسملاو ريعتسملا ىلع بجيل هنإف ‹عطقلا دعب ملسأ دترم وأ يبرح دي عطاقو . تامف

 . ؟ ىرساذإ بجي انه اهو نامض عطاقلاو ملعملا ىلعو « هنم ةبادلا تقفن اذإ بوكرلا

 كلاما كلهأ ولو ءنذآلا ىلإ لقنف نذإب كالهلا ببس لصح لوألا ةثالثلا يف نأب : بيجأو

 . كالهلا ببسب نذأ اذإ اذكف ‹ ءيش هيلع بجي مل هتباد

 نود كلملاب عقي هنإف صاصقلا فالخب « انه كلذكف « ةيدلا هيلع بجي هنبا لتق اذإ بألاو

 .نذإللا

 وهو هكلم ريغ يف اًقرصتم ناكف «لتقلا كلم هل سيلو ًالتق عطقلا ناك ىرسو عطق الو

 . نامضلا بجوي

 لبق لتقلا عقو ءادتبا عقو ولو « ءادتبالا نم ًالتق ريصي ةيارسلا عم عطقلا نألف : عبارلا امأو

 دنتسم هنأل ءاهتنالا يف التق راص اذإ اذكف « نامضلا بجويال كلذو < مدلا حابم يف مالسإلا

 . عطقلا ءادتبا ىلإ
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 لتقلا يف ةداهشلا باب

 ديعي هنإف بئاغلا مدق مث « لتقلا ىلع ةنيبلا رضاحل ا ماقأف « بئاغو رضاح نانبا هلو لتق نمو : لاق

 نوكي نيدلا كلذكو عامجإلاب اهدعي مل أطخ ناك نإو ديعي ال : الاقو . ةفينح يبأ دنع ةنيبلا

 ضوع هنأل اذهو نيدلاك ةثراولا قيرط هقيرط صاصقلا نأ : ةيفالخلا يف امهل . رخآ ىلع امهيبأل

 نوكي الام بلقنا ول اذهلو . ةيدلا يف امك ضوعملا يف كلملا هل نمل هيف كلملا نوكيف هسفن نع

 توملا لبق حرجلا دعب هوفعب طقسي اذهلو ‹ تيملل

 (لتقلا ىف ةداهشلا باب) م

 لتقلاب اًقلعتم هيف ةداهشلا تناك الو «لتقلا يف ةداهشلا مكح نايب يف باب اذه : يأ :ش

 . هل عباتلاک راص هب قلعت امل هنأل « لتقلا مکح رکذ دعب اهرکذ

 رضاح نانبا هلو لتق نمو) م :ريغصلا عماجل ا »يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) م

 اذِإ ينعي :ش (ةفينح يبآ دنع ةنيبلا ديعي هنإف بئاغلا مدق مث ‹ لتقلا ىلع ةنيبلا رضاحل ا ماقأف « بئاغو

 ًاعيمج افلك بئاغلا رضح اذإف ‹ لتاقلا سبحو ةنيبلا تلبق « ًادمع هابأ لتق هنآ ةنيبلا رضاحلا ماقأ

 ةنيبلا ةداعإ

 :م لتقلا يأ :ش (ناك نإو) :م -هللا مهمحر- ةثالثلا ةمئألا سايق وهو :ش (ديعي ال الاقو) :م

 فلكيال :ش (رخآ ىلع امهيبأل نوكي نيدلا كلذكو .عامجإلاب) :م ةنيبلا يأ :ش (اهدعي مل أطخ)

 . بئاغلا هيخأ نعو هسفن نع ًامصخ رضاحلا نوكيو « عامجإلاب ةنيبلا ةماقإب

 ةلأسملا يف يأ :ش (ةيفالخلا يف) م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل) م

 مث ءًالوأ تيملل تبشي هنأ ىنعم ىلع يأ :ش (هثارولا قيرط هقيرط صاصقلا نأ) :م : ةيفالخلا

 يف تيم لا نع ًامصحخ بصتني ةثرولا دحأ ةمثو :ش (نيدلاك) :م راصف ثراولا ىلإ هنع لقتني

 : هتابثإ يف مصخ ثراولا نأل « ةنيبلا هذهب لتاقلا سبحي اذهلو . هتابثإ

 :م صاصقلا نأل يأ :ش (هنأل) :م ةثارولا قيرطب هنوك يأ « هلبق ال حيضوت :ش (اذهو) :م

 ضوعلا يف يأ :ش (هيف كلما نوكيف) :م سفن سفنلا نأل « تيملا سفن يأ :ش (هسفن نع ضوع)

 مل ةيدلا رضاحلا ىعدا اذإ :ش (ةيدلا يف امك) :م . سفنلا وهو :ش (ضوعملا يف كلملا هل نمل) :م

 . بئاغلا رضح اذإو قافتالاب ةنيبلا ةداعإ فلكي

 يأ :ش (بلقنا ول) :م ةثارولا قيرط صاصقلا قيرط نوك لجألو يآ :ش (اذهلو) :م
 لجألو يأ :ش (اذهلو) :م . هاياصو هنم ذفنيو هنيد هب یضقي :ش (تیملل نوکی الام) :م صاصقلا

 :ش (توملا لبق حرجلا دعب) م حورجملا وفعب يآ :ش (هوفعب) م صاصقلا يآ :ش (طقسي) م كلذ
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 ‹ ةثارولا نود ةفالخلا قيرط هقيرط صاصقلا نأ : هلو « نيقابلا نع ًامصخ ةثرولا دحأ بصتنيف

 نم هنأل ؛ ةيدلاو نيدلا فالخب هلهأ نم سيل تيملاو ‹ تملا دعب تبثي صاصقلا كلم نأ ىرت الأ

 ناك اذإو . هكلمي هنإف هتوم دعب ديص اهب قلعتف ةكبش بصن اذإ امك ‹ لاومألا يف كلما لهأ

 ناك نإف . هروضح دعب ةنيبلا ديعيف نيقابلا نع امصخ مهدحأ بصتني ال ءادتبا تابثإلا هقيرط

 رضاحلا ىلع ىعدا هنأل « صاصقلا طقسيو مصخ دهاشلاف افع دق بئاغلا نأ ةنيبلا لتاقلا ماقأ

 رضاحلا بصتنيف ‹ بئاغلا نم وفعلا تابثاب الإ هتابثإ هنكمي الو لام ىلإ صاصقلا يف هقح طوقس
 ا( اذه ىلع وهف بئاغ نيلجرلا دحأو ًادمع لتق نيلجر نيب دبع كلذكو. بئاغلا نع ًامصخ

 افع دق هنأ رخآلا ىلع مهنم نانثا دهشف ةثالث ءايلوألا ناك نإف : لاق . هانيب

 لك رفنيف تيملا نع ءالكولاك مهنأل :ش (نيقابلا نع امصخ ةثرولا دحأ بصتنيف) :م كلذك ناك اذإف

 نود ةفالخلا قيرط هقيرط صاصقلا نأ) :م : -هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 تيم او « تملا دعب تبثي صاصقلا كلم نأ ىرت الأ) :م : هلوقب كلذ حضوأ مث 4 اناطلس هيلول انلعج

 هنإف بصن اذإ دبعلاك رأثلا كردو يفشتلل عرش هنأل « صاصقلا لهأ نم يأ :ش (هلهأ نم سيل

 ..كلملل لهأب سيل دبعلا نأل ةفالخلا قيرطب ءادتبا ىلوملل كلم لا تبثي

 :م تملا نآل يأ :ش (هنأل) :م «نيدلاك» امهلوق نع باوج اذه :ش (ةيدلاو نيدلا فالخب) :م

 هقيرط ناك اذإو هكلمي هنإف هتوم دعب ديص اهب قلعتف ةكبش بصن اذإ امك « لاومألا يف كلملا لهآ نم)

 نإف « هروضح دعب ةنيبلا) :م بئاغلا يأ :ش ( ديعيف نيقابلا نع امصخ مهدحأ بصتني ال ءادتبا تابثإلا

 . كلذ يف مصحخ رضاحلا يأ :ش (مصخ دهاشلاف افع دق بئاغلا نأ ةنيبلا لتاقلا ماقأ ناك

 هتابثإ هنكمي الو لام ىلإ صاصقلا يف هقح طوقس رضاحلا ىلع ىعدا هنأل ؛ صاصقلا طقسيو) :م

 ًادمع لتق نيلجر نيب دبع كلذكو « بئاغلا نع امصخ رضاحلا بصتنيف ‹ بئاغلا نم وفعلا تابثاب الإ

 كرتشم دوقلا نأ : وهو :ش ( هانيب امل ) :م روكذملا مكحلا :ش (اذه ىلع وهف بئاغ نيلجرلا دحأو

 وفعلا تابثإب الإ كلذ تابثإ هنكيي الو « هل ًاعابتاو رضاحلا قح نالطب ىعدي لتاقلاف « امهنيب

 كلم نأ نم «هانيب ام ىلع» : هلوق نوكي نأ لمتحيو « هيلع ًايضقم بئاغلا راصف « بئاغلا نع
 قيرطب هدنعو ةيرحلا لصأ ىلع مدلا قح يف ىقبت وفعلا نأل « ةثارولا قيرطب امهدنع تبثي دوقلا

 . ةفالخلا

 يأ :ش (ةثالث ءايلوألا ناك نإف) :م ريغصلا عماجلا يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 نع يأ :ش (افع دق هنأ رخآلا ىلع مهنم نانثا دهشف) :م . سفنلا ةثالث ًادمع لوتقملا ءايلوأ ناك نإو
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 بالقنا وهو «ًامنغم امهسفنأ ىلإ امهتداهشب نارجي امهنأل امهنم وفع وهو ةلطاب امهتداهشف
 امهقدص امل هنأل « هدحو امهقدص اذإ هانعم . اًنالثأ مهنيب ةيدلاف لتاقلا امهقدص نإف ألام دوقلا

 الف ركني وهو « هيلع دوهشملا قح طوقس ىعدي هنأ الإ هرارقإ حصف امهل ةيدلا يشلثب رقأ دقف
 لتاقلا امهبذك اذإ هانعمو ةيدلا ثلث رخآللو امهل ءيش الف امهبذك نإو هبيصن مرغيو قدصي

 الف الام امهبيصن بالقنا ايعداو لبقف صاصقلا طوقسب امهسفنأ ىلع ارقأ امهنأل اذهو « اضيأ

 ةلزنمب ركني وهو هيلع وفعلا امهاوعد نأل ألام هيلع دوهشملا بيصن بلقنيو ٠ ةجحب الإ لبقي
 امهقدص نإو ءامهيلإ فاضم دوقلا طوقس نأل ؛ هيلع دوهشملا قح يف امهنم وفعلا ءادتبا

 هل هرارقإل هيلع دوهشملل ةيدلا ثلث لتاقلا مرغ هدحو هيلع دوهشملا

 . هيف ربتعم امهمعزو طقس دق دوقلا نأ امعز امهنأل :ش (وفع وهو ةلطاب امهتداهشف) :م صاصقلا

 : هلوق ليلعت ركذي ملو ( ةلطاب امهتداهشف ) هلوقل ليلعت اذه :ش (نارجي امهنأل امهنم) :م

 :م نارجي ةئالشلا ءايلوألا نم نييلولا نأ : نآلا هانركذ نحنو « امهقح يف ربتعمامهمعزو

 انه :ش (ًاثالثأ مهنيب ةيدلاف لتاقلا امهقدص نإف الام دوقلا بالقنا وهو اًمنغم امهسفنأ ىلإ امهتداهشب)

 هيف ىتأتتو ًاثالثأ ةثالثلا ءايلوألل ةيدلا عيمج نأ «ريغصلا عماحجلا» يف -هللا همحر- دمحم ظفل

 امهقدصي وأ امهبذكي وأ ًاعيمج هيلع دوهشملاو « لتاقلا مهقدصي نأ امإ هنأل  ةيلعفلا ةمسقلا

 هدحو لتاقلا امهقدصي نأ : الوأ باتكلا يف روكذملاو « سكعلاب وأ هيلع دوهشملا نود لتاقلا
 . ًاثالثأ مهنيب ةيدلا هيفو

 لتاقلا قدص اذإ ينعي :ش (هدحو امهقدص اذإ : هانعم) :م -هللا همحر- فنصملا لاقو

 لتاقلا عم هيلع دوهشملا قدص اذإ هنأل هب ديق امهبذك لب هيلع دوهشملا قدصي ملو هدحو نيدهاشلا

 ‹ هرارقإ حصف امهل ةيدلا يثلثب رقأ دقف امهقدص ام هنأل) :م . وفعلاب هرارقال ةيدلا يف هقح طقس ًاضيأ

 نإو يأ :ش (امهبذك نإو . هبيصن مرغيو قدصي الف ركني وهو هيلع دوهشملا قح طوقس يعدي هنأ الإ
 ثكلث) :م هيلع دوهشملا وهو :ش (رخآللو) :م نيدهاشلل يأ :ش (امهل ءيش الف) :م لتاقلا امهبذك

 . (اضيأ) :م هيلع دوهشملاو :ش (لتاقلا امهبذك اذإ هانعمو « ةيدلا

 ريدقت نوكي ةخسنلا كلت ىلعف « اضيأ لتاقلا امهبذك اذإ : هانعم : خسنلا ضعب يفو :ش

 . حصأ لوألاو هيلع دوهشملا يأ « امهبذك نإو» : هلوق

 بالقنا ايعداو لبقف صاصقلا طوقسب امهسفنأ ىلع ارقأ امهنأل) :م هلبق ال حيضوت :ش (اذهو) :م

 ركني وهو هيلع وفعلا امهاوعد نأل الام هيلع دوهشملا بيصن بلقنيو « ةجحب الإ لبقي الف الام امهبيصن

 دوهشملا امهقدص نإو امهيلإ فاضم دوقلا طوقس نأل « هيلع دوهشملا قح يف امهنم وفعلا ءادتبا ةلزنمب
 :ش (كلذب هل هرارقإل هيلع دوهشملل ةيدلا ثلث لتاقلا مرغ) :م لتاقلا امهبذكو ينعي :ش (هدحو هيلع
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 ناك اذإ دوقلا هيلعف تام يتح شارف بحاص لزي ملف هبرض هنأ دوهشلا دهش اذإو : لاق . كلذب

 ىلع ةداهشلاو  هانيب ام ىلع صاصقلا كلذ ىفو « ةنياعم تباثلاك ةداهشلاب تباشلا نأل ؛ ًادمع

 برضلاب راص اذإ فرعي اغنإ برضلا ببسب توملا نأل « هجولا اذه ىلع ققحتت دمعلا لصق

 اودهش اذإ هلیوأتو « تام یتح شارف بحاص

 بالقنا دعب هيلع دوهشملا وفع ركنأ اذإ ةيدلا ثلثب يأ : كلذب هيلع دوهشملل لتاقلا رارقإلل يأ

 فرصي هنكلو : خسنلا ضعب يفو « دهاشلا ىلإ فرصي هنكلو « هبحاص ةداهشب الام صاصقلا

 . ناسحتسااذهو نيدهاشلا ىلإ كلذ

 رقأ امو «هراكنإل تبثي مل لتاقلا ىلع نادهاشلا هاعدا ام نأل « ءيش همزلي ال نأ : سايقلاو

 « وفعلا هراكنإ يف لتاقلا هيلع دوهشملا بيذكتب يأ « هبيذكتب لطب دق هيلع دوهشملل لتاقلا هب

 ددعب وفعلا هراكنإ يف لتاقلل هنم ًابيذكت هقيدصت راص « نيدهاشلا هيلع دوهشملا قدص ال ينعي

 . سايقلاب

 هيلع دوهشملل رقأ نيدهاشلا هبيذكتب لتاقلا نأ ناسحتسالا هجو : -هللا همحر- رفز لاق

 .الام هبيصن بلقناو « بئاغلا ىلع وفعلا امهاوعدب طقس صاصقلا نأ همعزل « ةيدلا ثلثب

 يآ « امهلآرقم راصف الام بلقنا امهبيصن نأ معز دقف وفعلا يف نيدهاشلا قدص ال بئاغلاو

 يأ « هل ةيدلا ثلث وهو « لتاقلا هب رقأ اب نيدهاشلل ًارقم وفعلاب هيلع دوهشملا وهو بئاخلا راص
 فلألا هذه هل رقملا لاقف « مهرد فلأب لجرل لجر رقأ ولام ةلزنب كلذب هرارقإ زوجيف « بئاغلل

 ناسنإل رقأ نم نأ :هلصاح اذهاذكو « نالفل فلألا راصو زاج « نالفل اهنكلو يل تسيل

 . يناثلا هل رقملا ىلإ ىتحلا لوحتي نكلو « رارقإلل ًادر ريصي ال هريغل هل رقم ا رقأف ءيشب

 هبرض هنأ دوهشلا دهش اذإو) :م :«ريغصلا عماجلا »يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 تام ىتح) :م الص ءربلا هل لصحي مل ينعي :ش (شارف بحاص) :م بورضملا يأ :ش (لزي ملف
 . «عماجلا »يف دمحم ظفل انه ىلإ « صاصقلا يأ :ش (دوقلا هيلعف

 ًادمع هبرضي نأ دمعلا ريسفتو ًاطخلا نع هب زرتحا :ش (ادمع ناك اذإ) :م فنصملا لاقو

 نإو « لبقي ال برضلا دعب هجئاوح يف بهذيو موي ناك ول ىتح « برضلا كلذ ببسب توميف
 . هب مكحلا بجوف ببسلا كلذب تام دقف « تامو برضلا كلذب شارف بحاص ناك

 :م دمعلا لتقلا يف :ش (هانيب ام ىلع صاصقلا كلذ يفو « ةنياعم تباثلاك ةداهشلاب تباثلا نأل) :م

 برضلاب راص اذإ فرعي امنإ برضلا ببسب توملا نأل ؛هجولا اذه ىلع ققحنت دمعلا لتق ىلع ةداهشلاو)

 :ش (اودهش اذإ) :م :-هللا همحر- دمحم لوق لیوأتو يأ :ش (هلیوأتو . تام یتح شارف بحاص
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 هب ناك يذلا يف وأ دلبلا يف وأ مايألا يف لتقلا ادهاش فلتخا اذإو : لاق . حراج ءيشب هبرض هنأ

 وأ نامز يف لتقلا ريغ نام يف وأ نامز يف لتقلاو « رركي الو داعي ال لتقلا نأل لطاب وهف لتقلا

 فلتخيو دمعلا هبش لوألاو دمع يناثلا نأل حالسلاب لتقلا ريغ اصمعلاب لنقلاو  رخآ ناكم يف
 : رخآلا لاقو اصعب هلتق : امهدحأ لاق اذإ اذكو . درف ةداهش لتق لك ىلع ناكف « امهماكحأ

 ال :الاقو هلتق هنأ ادهش نإو : لاق . ديقملا رياغي قلطملا نأل ؛ لطاب وهف ‹ هلتق ءيش يأب يردآ ال

 ال نأ سايقلاو . اناسحتسا ةيدلا هيفف هلتق ءيش يأب يردن

 هارجم يرجي امو فيسلا لثم ينعي :ش (حراج ءيشب هبرض هنأ) :م هرخآ ىلإ هبرض هنأ دوهشلا
 نوكتل كلذب لوأ اغإو . ةفينح ىبأ دنع دوقلا بجي ال كلذ ريغ يف نأل ءازجألا قيرفت يف
 انأل ؟دوقلا بجي فكيف « أطخ نوكي دق حالسب برضلا : لاقيال ءاهيلعأعمجم ةلأسلا
 هريغ دصق هنإ اولاقل أطخ ناك هنأل ؛ ةلاحم ال دمعلا تبث حالسب هبرض هنأ اودهش امل :لوقن

 . هباصأف

 :ش (مايألا يف لتقلا ادهاش فلتخا اذإو) :م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق ي :ش (لاق) :م

 نأب :ش (دلبلا يف وأ) :م ةعمحلا موي :رخآلا لاقو « سيمخلا موي لتق هنإ نيدهاشلا دحأ لاق نأب
 يأ :ش (لتقلا هب ناك يذلا يف وأ) :م ةفوكلاب :رخآلا لاقو « ةرصبلاب هلتقا :امهدحأ لاق
 :ش (لطاب وهف) :م فيسلاب :رخآلا لاقو . اصعلاب امهدحأ لتقلا هب ناك يذلا ءيش يف فلتخاو
 . رهاظ اذهو < :ش (رركي الو داعي ال لتقلا نأل) :م ةداهشلا هذه عمست ال يأ

 لتقلا ريغ اصعلاب لتقلاو . رخآ ناكم يف وأ نامز يف لتقلا ريغ ناكم يف وأ نامز يف لتقلاو) :م

 «دمع هبش) :م اصعلاب لتقلا يأ :ش (لوألاو « دمع) :م حالسلاب لتقلا يأ :ش (يناثلا نأل حالسلاب
 لتق ىلع نيدهاشلا نم قافتالا دجوي ملو :ش (درف ةداهش لتق لك ىلع ناکف «امهماکحأ فلتخیو

 . امهتداهش لبقت ملف دحاو

 :رخآلا لاقو ءاصعب هلتق) :م نيدهاشلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ لاق اذإ ) :م مكحلا :ش (اذكو) :م

 اصعب لتقلا ناك نإ هب يضقملا نأل :ش (ديقملا رياغي قلطملا نأل لطاب وهف « هلتق ءيش يأب يردآ ال

 رهاوخ مالسإلا خيش هركذ اذك . هلام يف ةيدلاف ملعيال هب يضقملا ناك نإو < ةلقاعلا ىلع ةيدلاف

 . هللا همحر- هداز

 ياب يردن ال :الاقو  هلتق هنأ ادهش نإو) :م : «ريخصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 لتقب رخآلاو « صاصقلا بجوي ال مولعم لتقب دهشامهدحأ نأل :ش (ةيدلا هيفف « هلتق ءيش
 ال نأ :سايقلاو « اناسحتسا) :م ‹ ةيدلا هيلعف كلذك ناك اذإف < دحاو لتق ىلع اقفتي ملف لومحم

\oY 



 : ناسحتسالا هجو . هب دوهشملا لهجف « ةلآلا فالتخاب فلتخي لتقلا نأل « ةداهشلا هذه لبقت

 لمحي هنألو « ةيدلا وهو هيبجوم لقأ بجيف « لمجمب سيل قلطملاو « قلطم قلطم لتقب اودهش مهنآ

 رهاظب ملعلا يفن يف مهبذك اولوأو . هيلع ًارتس هيلع دوهشملاب مهلامجإ ىلع ةداهشلا يف مهلامجإ

 هقالطإب درو ام

 :م نيدهاشلا نم ةلفغ هنأل :ش (هب دوهشملا لهجف ةلآلا فالتخاب فلتخي لتقلا نأل ؛ ةداهشلا هذه لبقت

 . (لمجمب سيل قلطملاو « قلطم لتقب اودهش مهنآ : ناسحتسالا هجو)

 بجو ام ًالمجم ناك ولو ٠ ةبقر ريرحتف» : هلوقب ريثكتلا يف ريرحتلا بجو اذهلو :ش

 . ةيدلاو صاصقلا وهو لتقلا يبجوم لقأ يأ :ش (هيبجوم لقأ بجيف) :م كلذك ناك اذإف لكلا

 موقت مويو > : ىلاعت هلوق يفامك ماتلا سينجتلا ةفص هيفو هيبجوم ىندأ ءالعلا انخيش لاق

 . ( ةعاس ريغ اوثبل ام نومرجملا مسقي ةعاسلا

 :م هيبجوم دحأب طوسبملا يف حرصو . ناسحإلا ىنعج : يناثلاو « ماهبإلا ىنعمب : لوألا

 يأ :ش (مهلامجإ ىلع ةداهشلا يف) :م دوهشملا لامجإ يأ :ش (مهلامجإ لمحي هنألو « ةيدلا : وهو)

 . صاصقلا هيلع بجي ال ىتح هيلع رتسلا لجأل يأ « :ش (هيلع ارتس هيلع دوهشملاب) :م مهناسحإ

 ال : مهلوق يف دوهشملا لوقي نأ وهو « ناسحتسالا هجو ىلع دريامع باوج ةقيقحلا يف اذهو

 لك ىلعو . بذكلاو قدصلا نيب ةطساولا مدعل نوبذاك امإو نوقداص امإ . هلتق يش يأب يردن

 فيسلا بجوم فالتخال ةباصعلا عنتما اوقدص نإ مهنأل « مهتداهش لبقت ال نأ بجي ريدقتلا

 هلتق هنأب نیملاع اولعج : هباوج يف لاقو . ةقسفاوراص مهنأل ‹ كلذكفاوبذك نإو . اصعلاو

 بذك اولوأ خئاشملا يأ :ش (مهبذک اولوو) :م . هيلع اورتس يردن ال مهلوقب مهنكل فيسلاب

 عزنب بصن :ش (درو ام رهاظب) :م يردن ال : مهلوق يف يأ :ش (ملعلا يفن يف) :م دوهشلا

 يف درو ام ىلع هزيو جت يأ بذكلا قالطإب يأ :ش (هقالطإب) :م درو ام رهاظب يأ .ضفاخلا

 ‹ يرهوحملا هلاق . « لصولا نوبلا ىهنأو لصولا حلصأ نم باذكب سيل» : : طك هلوق نم ثيدحلا

 يبنلا نع هاور نم الو هجرخأ نم نم مهنمدحأ ضرعتي ملو ثيدحلا اذه اوركذ مهلك حارشلاو

 انثدح نوراه نب ديزي انثدح : هظفلو « -هللا همحر- ةبيش يبأ نبا هاور ثيدحلا : تلق

 مل» : ي هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع نمحرلا دبع نع « يرهزلا نع نيسح نب نابفس

 . ۲ نینثا نیب حلصأ وأ ًاریخ لاق نم بذکی

 )°4 /۷) «بعشلا» ي ياها هادو ۽ مهڻافناب يرهزلا ادع اميف ق وهو نيس نپ نايفس هيف تلق (۱)

 . اعوفرم . . موثلك مآ همآ نع نمحرلا دبع نب ديمح نع يرهزلا نع رمعم نع ]۰ ۰4]
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 نأل ؛ هلام ىف ةيدلا بجتو ‹ كشلاب فالتخالا تبثي الف هانعم يف اذهو « نيبلا تاذ حالصإ يف

 ء ًانالف لتق هنأ امهنم دحاو لك نالجر رقأ اذإو : لاق . ةلقاعلا مزلي الف دمعلا لعفلا يف لصألا

 نورخآ دهشو اًتالف لتق هنأ لجر ىلع اودهش نإو « امهلتقي نأ هلف ‹ ًاعيمج هامتلتق : يلولا لاقف

 لوانتي ةداهشلاو رارقإلا نأ قرفلاو . هلك كلذ لطب ًاعيمج هاتملتق : يلولا لاقو « هلتقب رخآ ىلع

 ىلوألا يف بيذكتلا لصح دقو ٠ صاصقلا بوجوو لتقلا لک دوجو امھنم دحاو لک

 : لاق -هنع هللا يضر- ءادردلا يب ثيدح نم -هللا امهمحر- يذمرتلاو دواد وبأ یورو

 . ىلب : ا ولاق «؟ةقدصلاو ةالصلاو مايصلا ةجرد نم لضفأب مكربخأ الأ : ا هللا لوسر لاق

 . «  نيبلا تاذ حالصإ» : لاق

 يبنلا نع -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم ٠ نالا بعش)» يف يقهيبلا ىورو

 CP ةالصلا نم لضفأ ًائيش مدآ نبا لمع ام » : لاق وَ

 بجويام هيلع دوهشملا ىلع دهاشلا رتس يأ :ش (هانعم يف اذهو نيبلا تاذ حالصإ يف) :م

 برقأ اوفعت نإو :  ىلاعت هلوقلانه بودنم وفعلا نأل « نيبلا تاذ حالصإ ىنعم يف لتقلا

 . انه ًازيوجت ةمث بذكلا زيوجت ناكف ةمث بودنم حالصإلا نأ امك . (ىوقتلل

 نأ لمتحاو « اولمجأو نيملاع اونوكي نأ لمتحا اذإ ىنعي :ش (كشلاب فالتخالا تبثي الف) :م

 . كشلاب تبث ال فالتخالاو « كشلا عقو كلذك اونوكي ال

 ال ةلقاعلا نأل :ش (ةلقاعلا مزلي الف دمعلا لعفلا يف لصألا نأل ؛ هلام يف ةيدلا بجتو) :م

 لتق هنآ امهنم دحاو لک نالجر رقآ اذإو) م : ؛ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش (لاق) م

 لتقي ال ةروصلا هذه يف امهتقدص لاق ول امأ :ش (امهلتقي نأ هلف « اعيمج هامتلتق يلولا لاقف ءاتالف

 . هللا همحر- يشاترمتلا هركذ . امهنم دحاو

 ًاعيمج هامتلتق : يلولا لاقو « هلتقب رخآ ىلع نورخآ دهشو انالف لتق هنآ لجر ىلع اودهش نإو) :م

 ‹ ةداهشلاو رارقإلا نم يأ :ش (امهنم دحاو لك لوانتي ةداهشلاو رارقإلا نأ قرفلاو . هلك كلذ لطب

 :م لوألا هجولا يف يأ :ش (ىلوألا يف بيذكتلا لصح دقو « صاصقلا بوجوو لتقلا لك دوجو) :م

 نب ملاس نع ةرم نبورمع نع شمعألا نع ةيواعم ييأ نع ۲٠٠١[ ]يذمرتلا ء ٤۹۱۸[ ]دواد وبأ هاور (۱)

 . سلدم هنإف شمعألا ةنعنع الول حيحص هدانسإو « اعوفرم . . . ءادردلا يبأ نع دعجلا يبأ

 ينالوخلا سيردإ يآ نع سبلح نب ةرسيم نب سنوي نع ٤۸۹( ۰ ] ۱۱٠۹۱[ /۷ ) يقهيبلا هاور : حيحص (۲)

 . «نسح قلخو نيبلا تاذ حالصو » : هيف دازو « اعوفرم . . ةريره يبأ نع
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 لطبيال هب رقأ ام ضعب ىف رقملا هل رقملا بيذكت نأ ريغ هل دوهشملا نم ىناشلا ىفو « هل رقملا نم

 نأل ؛ ًالصأ هتداهش لطبي هب دهش ام ضعب ىف دهاشلا هل دوهشملا بيذكتو « ىقابلا ىف هرارقإ

 . رارقإلا ةحص عنمي الف رقملا قسف امإ « لوبقلا عني دهاشلا قسفو « قيسفت بيذكتلا

 نل هب دیق :ش (هب رقأ ام ضعب يف رقملا هل رقلا بيذكت نأ ريغ هل دوهشملا نم يناثلا يفو هل رقملا نم)

 رقأ نم نإف ‹ :ش (يقابلا يف هرارقإ لطبي ال) :م هرارقإل لطبرقملا هب رقأ ام لك يف هل رقملا بيذكت
 . هقدص اميف رارقإلا حص فصنلا يف هبذكو فصنلا يف هل رقملا قدصف مهرد فلأب

 ( قيسفت بيذكتلا نأل ء ًالصأ هتداهش لطبي هب دهش ام ضعب يف دهاشلا هل دوهشملا بيذكتو) :م

 يأ اقرتفاف :ش (رارقإلا ةحص عنمي الف رقملا قسف امأ ‹ لوبقلا عني دهاشلا قسفو) :م دهاشلل :ش

 . ناروكذملا ناهجولا

 و وک
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 لتقلا ةلاح رابتعا يف باب
 ةيدلا يمارلا ىلعف مهسلا هب عقو مث - هللاب ذايعلاو- هيلإ يمرملا دتراف اًملسم یمر نمو : لاق

 نوكيف هسفن موقت طقسأ دادترالاب هنأل ؛ هيلع ءيش ال : الاقو ء-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 وهو هلعفب بجي نامضلا نأ : هلو ‹ توملا لبق حرجا دعب هأربأ اذإ امك « هبجوم نع يمارلل ًائربم

 ةلاح ربتعت اذهلو ‹ موقتم اهيف هيلإ يمرملاو « يمرلا ةلاح ربتعتف ‹ هدعب هنم لعف ال ذإ ٠ يمرلا
 دعب زاج ىتح ريفكتلا قح يف اذكو . يمرلا دعب يمارلا هدرب مرحي ال ىتح لحلا قح يف يمرلا

 نإو لعفلاو توما لبق حرجلا

 ( لتقلا ةلاح رابتعا يف باب ) :م

 ركذ دعب اهركذ كلذلف اهموزل تافصلا نم ةلاحلاو لتقلا ةلاح رابتعا يف باب اذه يأ :ش

 . قلعتي امو لتقلا سفن

 يمرملا دتراف ًاملسم ىمر نمو) :م : «ريغصلا عماجلا »يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 همحر -ةفينح يبأ دنع ةيدلا يمارلا ىلعف) :م دترم وه :ش (مهسلا هب عقو مث - هللاب ذايعلاو -هيلإ

 ءيشال) :م: -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ يأ :ش (الاقو) :م . دترملا ةثرول يأ :ش (-هللا

 طقسأ دادترالاب هنأل) :م -هللا مهمحر- ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو . صاصقلاو ةيدلا نم :ش (هيلع

 اذإ امك) :م هسفن ةمصع طوقس لتقلا بجوم نع يأ :ش (هبجوم نع يمارلل ائربم نوكيف هسفن موقت
 « هببس داقعنا دعب يأ هقح هايإ هحرج دعب يمارلا ًأربأ امك يأ :ش (توملا لبق حرجا دعب هآربأ

 نع بصاغلا ًائربم ريصي بوصغملا دبع كلاما قتعأ ول امك مهسلا هبيصي نأ لبق يمرملا وهو
 . هللا همحر- مالسإلا ردص هركذ اذك نامضلا ٠

 لعف ال ذإ « يمرلا وهو هلعفب بجي نامضلا نأ) :م :-هللا همحر- ةفينح يبأل يأ :ش (هلو) :م

 :م يمرلا ةلاح يف يأ :ش ( اهيف هيلإ يمرملاو « يمرلا ةلاح ربتعتف) :م كلذك وه امو :ش (هدعب هنم

 ةلاح ربتعت) :م يمرلا ةلاح رابتعا لجألو يأ :ش (اذهلو) :م : هلوقب كلذ حضوتسا مث :ش (موقتم)

 ول هحاضيإ :ش (يمرلا دعب يمارلا هدرب مرحي ال ىتح) :م ديصلا لح يأ :ش (لحلا قح يف يمرلا

 لحي ال : تامو هحرجف دترم وهو ديصلا باصأو -هللاب ذايعلاو- دترا دق ديص ىلإ ملسم ىمر
 اذه ىلع بلكلا لاسرإ كلذكو ًايسوجم ناك نإ يمارلا ةمذو يمرلا تقو ربتعملا نأل ؛ هلكأ

 ۰ . ليصقتلا

 م ةباصإلا لبق يمرلا دعب رفكف ًأطخ ةيانجلا تناك ول ينعي :ش (ريفكتلا قح يف اذكو) :م

 نإو لعفلاو) :م لعفلا ةلاح رابتعالا نأل :ش (توملا لبق حرجلا دعب) :م ريفكتلا يأ :ش (زاج ىتح)
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 هب عقو مث ملسأف دترم وهو هبلإ ىمر ولو . ةيدلا تبَّجوو ةهبشلل طقس دوقلاف «ًادمع ناك
 ابجوم دقعنا ام يمرلا نأل ؛ ملسأف ايبرح ىمر اذإ اذكو « ًاعيمج مهلوق يف هيلع ءيش الف مهسلا

 ًادبع ىمر نإو : لاق . كلذ دعب ًاموقتم هتروريصل ًابجوم بلقني الف لحما موقت مدعل نامضلل
 - دمحم لاقو .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ىلوملل هتميق هيلعف هب مهسلا عقو مث هالوم هقتعأف

 عم -هللا همحر-فسوي يبأ لوقو ‹ ىمرم ريغ ىلإ ًايمرم هتميق نيب ام لضف هيلع -هللا همحر
 ‹« -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق

 دمع لعفلاو « هتامدقم عيمجب احيحص متركذ ام ناك نإ لاقيامع باوج اذه :ش (ًادمع ناک

 . صاصقلا بجاولاف

 دوقلاف) :م دصقلاو دمعلا ةهج ىلع عقو نإو « عقيأدمع ناك نإو لعفلاو : هلوقب باجأو

 ولو) :م . هلام يف يأ :ش (ةيدلا تبجوو) :م ةباصإللا ةلاح رابتعا نع ةئشانلا :ش (ةهبشلل طقس

 ءيش الف مهسلا هب عقو مث ملسأف) :م يمرلا تقو دترم هنأ لاحلاو : يآ :ش (دترم وهو هيلإ ىمر

 بجي :-هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاقو « انباحصأ لوق يف يأ :ش (اعیمج مهلوق يف هيلع

 . ةباصالا ةلاحل رابتعالا نأل « ةيدلا امهمالسإ دعب ةيمرلا امهتباصأ اذإ ىبرحلاو « دترملا ىف هيلع

 ًابجوم دقعنا ام يمرلا نأل) :م ءيش بجي ال مهسلا هب عقو مث :ش (ملساف ًایبرح یمر اذإ اذکو) :م

 . دحاو لعفلا نأل :ش (كلذ دعب ًاموقتم هتروريصل ًابجوم لقني الف لحملا موقت مدعل نامضلل

 بجي هلتقف مهسلا هباصأ مث مرحلا لخدف لحلا ديص ىلإ ىمر اذإ اب لكشي : تلق نإف

 ؟ يمارلا ىلع ءازجلا

 هقتعأف ًادبع یمر نإو) :م :«ريغصلا عماحلا» يف -هللا همحر- دمحم لاق يآ :ش (لاق) :م

 . ( -هللا همحر-ةفينح يبآ دنع ىلوملل هتميق هيلعف هب مهسلا عقو مث هالوم

 نامضلا رابتعالا نأل هتثرول رح ةيد هيلع بجي :-هللا همحر- دمحأو ىعفاشلا لاقف :ش

 . (يمرم ريغ ىلإ ًایمرم هتمیق نیب ام لضف هيلع : -هللا همحر- دمحم لاقو) :م

 كلذ نکی مل ول یرتشی مكب رظني هنإ -هللا همحر- دمحم لوق ريسفت يف اولاق :ش

 لبق تناك نإ هتميق نأ : هنايب « امهنيب ام لضف بجيف ةلاحلا كلت يف ىرتشي مكبو «يآرلا

 ۰ ۰ . مهرد اتئام همزلي مهرد ةئانامث يمرلا دعبو مهرد فلآ يمرلا

 هڵاق اذک « نسح هاور :ش (-هللا همحر-ةفينح يبأ لوق عم -هللا همحر- فسوي يبأ لوقو) م
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 يمرملا ةميق اهب ضقتني ةيانج وهو يمرلا درجم يقب تعطقنا اذإو « ةيارسلل عطاق قتعلا نأ :هل
 هلعف نأل ؛ يمرلا تقو نم ًالتاق ريصي هنأ : امهلو . كلذ بجيف يمرلا لبق ام يلإ ةفاضإلاب هيلإ
 لحملا ضعب فالتإ هنأل حرجلاو عطقلا فالخب « هتميق بجتف ةلاحلا كلت يف كولمن وهو يمرلا

 ةفلاخم ةياهنلا ريصتف دبعلل بجول ءيش بجو ول ةيارسلا دعبو ‹ ىلوملل نامضلا بجوي هنآو
 تلق اغنإو . لحملا يف هل رثأ ال هنأل هنم ءيش فالتإب سیل ةباصإلا لبق يمرلا امآ . ةيادبلل

 - رفزو ‹ ىلوملل هتميق بجتف ةياهنلاو ةيادبلا فلاختت الف نامض هب بجي الف هيف تابغرلا
 ام هيلع ةجحلاف « ةباصإلا ةلاح ىلإ رظن ةميقلا بوجو يف انفلاخي ناك نإو -هللا همحر

 «ريغصلا عماجلا حرش» يف يودزبلا مالسإلا رخف

 قحلا هل نم هابتشال :ش (ةيارسلل عطاق قتعلا نأ) :م : -هللا همحر- دمحم يأ :ش (هل) :م

 م ءربلا ةلزن قتعلا راصف هتيرحل دبعلل ةباصالا لاحو ىلوملل ةيانجلا ءادتبا لاح قحتسملا نأل

 هيلإ يمرملا ةميق اهب ضقنتتي ةيانج وهو يمرلا درجم يقب) :م قتعلاب ةيارسلا يأ :ش (تعطقنا اذإو)

 يبألو . يمرم ريغ ىلإ ًايمرم هتميق نيب ام لصف يأ :ش (كلذ بجيف يمرلا لبق ام ىلإ ةفاضإلاب
 وهو يمرلا هلعف نأل يمرلا تقو نم ًالتاق ريصي هنأ : امهلو) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح

 . ىلوملل ىمرملا تقو :ش (هتميق بجتف ةلاحلا كلت يف كولم ٠

 ‹ هريغ ىلإ هؤالو لوحت مثألجر ىمرف ةالاوملاب لجرل یلوم ناک ولالجر نأ یرت الآ

 . انه اه كلذكف « ءيش رخآلا ىلع بجي الو « لوألا هالوم ىلع نامضلاف

 ًاداهشتسا حرج لاو عطقلا ةروص نم دمحمل ركذ امع باوج :ش (حرجلاو عطقلا فالخب) :م
 فالتإ) :م حرجلاو عطقلا نم دحاو لك نأل يأ :ش (هنأل) :م : هلوقب باجأف ةيارسلا عطق ىلع

 ةياهنلا ريصتف دبعلل بجول ءيش بجو ول ةيارسلا دعبو ‹ ىلوملل نامضلا بجوي هنآو لحملا ضعب
 .انههاهاذك ةيارسلا ققحتت ال هلدبت دنعو لحما لدبتك كلذ ربتعيف :ش (ةيادبلا ةفلاخم

 يمرلا :ش (هنأل) :م « هيلإ يمرملا نم يأ :ش (هنم ءيش فالتإب سيل ةباصإلا لبق يمرلا امأ) :م
 هيف تابغرلا تلق اغإو) :م لحملا ىلإ هتباصإ مدعل :ش (لحملا يف) :م يمرلا يأ :ش ( هل رثآ ال) :م

 كانه نإف حرجلا فالخب :ش (ىلوملل هتميق بجتف ةياهنلاو ةيادبلا فلاختت الف نامضلا هب بجي الف

 ناك سفنلا نامض بوجوب انلق ول ةيارسلا دنعو لاحلا يف ىلوملل حرحجلا بجوو لحملاب لصتا
 . ةيارسلا قتعلا عطق كلذكف . ةيادبلا ةياهنلا تفلاخف تيم ا دبعلل كلذ

 وهو :ش (ةباصإلا ةلاح ىلإ رظن ةسميقلا بوجو يف انفلاخت ناك نإو -هللا همحر- رفزو) م ٠
 ام) :م رفز ىلع يأ :ش (هيلع ةجحلاف) :م « ةميقلا ال هدنع ةيدلا بجتف ةلاحلا كلت يف حرجا
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 الف مهسلا هب عقو مث دوهشلا دحأ عجر مث لجر هامرف مجرلاب هيلع یضق نمو :لاق . هانققح

 مث ًاديص يسوجلا ىمر اذإو . اهيف مدلا حابم وهو « يمرلا ةلاح ربتعملا نأل يمارلا ىلع ءيش

 نأل لكأ هللاب ذايعلاو سجمت مت مث ملسم وهو هامر نإو « لكؤي مل ديصلاب ةيمرلا تعقو مث ملسأ

 ولو ‹ هدنع اهبالسناو ةيلهألا ربتعتف ةاكزلا وه يمرلا ذإ « ةمرحلاو لحلا قح يف يمرلا لاح ربتعملا

 مرحأ مث ًاديص لالح ىمر نإو « ءازجلا هيلعف ديصلاب ةيمرلا تعقوف لح مثآديص مرحمل ا ىمر
 مرحم وه لوألا يفو مارحإلا ةلاح يف هيمر وهو « يدعتلاب بجي اغنإ نامضلا نأل هيلع ءيش الف

 . باوصلاب ملعأ هللاو ء اقرتفا اذهلف لالح يناثلا يفو « يمرلا تقو

 . ةثالثلا انباحصأل لئالدلا نم هلوق هب دارأ :ش (هانققح

 عجر مث لجر هامرف مجرلاب هيلع ىضق نمو) :م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) :م
 يأ :ش (اهيف مدلا حابم وهو «يمرلا ةلاح ربتعملا نأل يمارلا ىلع ءيش الف رجحلا هب عقو مث دوهشلا دحأ
 اعيمج اوعجر نإ عجارلا ىلع نامضلا بجي نكلو « ةفينح يبأ دنع وه اذكه يمرلا ةلاح يف
 ملآرده عقو امل لعفلا اذه نألف امهدنع امأو « ةيدلا عجرت دحاو عجر نإو « ةيدلا مهيلع بجي

 اذإو « نامضلا لطبي هتمصع بلط مث اربتعم عقو اذإ هنأ امهدنع لصألا نأل ؛ ًاربتعم بلقني

 . ًاربتعم بلقني ال ًاموقتم راص مثآرده عقو

 مث ملم وهو هامر نإو « لكؤي مل ديصلاب ةيمرلا تعقو مث ملسأ مث ًاديص يسوجملا ىمر اذإو) :م
 ربتسصعتف ةاكزلا وه ىمرلا ذإ « ةمرحلاو لحلا قح يف يمرلا لاح ربتعملا نأل ؛ لكأ - هللاب ذايعلاو - سجمت

 مث اديص مرحملا ىمر ولو) :م يمرلا دنع يأ :ش (هدنع ) :م ةيلهألا طوقس يأ :ش (اهبالسناو ةيلهألا

 اغنإ نامضلا نأل هيلع ءيش الف مرحأ مث اديص لالح ىمر نإو « ءازجلا هيلعف ديصلاب ةيمرلا تعقوف لح

 مرحم وه) :م ًاديص مرحملا يمر وهو :ش (لوألا يفو مارحإلا ةلاح يف هيمر وهو « يدعتلاب بجي
 ليلعتلاب ناهجولا يآ :ش (اقرتفا اذهلف لالح) :م وه ًالالح ةيمر وهو :ش (يناثلا يفو « يمرلا تقو

 .(باوصلاب ملعأ هللاو) :م عامجالاب يمرلا ةلاح ربتعا لعفلا اذه يفو روكذملا
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 تایدلا باتک

 : لاق . تابانحلا لوأ هانيب دقو لتاقلا ىلع ةرافكو ةلقاعلا ىلع ةظلغم ةيد دمعلا هبش يفو : لاق

 مايصف دجي مل نإف) . ةيآلا 4 ةنمؤم ةبقر ريرحتف : ىلاعت هلوقل ةنمؤم ةبقر قتع هترافكو

 ريداقملاو « صن هب دري مل هنأل ماعطإلا هيف ئزجي الو صنلا اذهب € نيعباتتم نيرهش

 ( تايدلا باتک ) :م

 نماهنأل « ةيدواهلصأو « ةيد عمج يهو < تايدلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 تفذحف < يدوي هلص نأل ېدیل اًعبت واولا تفذحو . هتيد تيطعأ اذإ ةيد هيدأ ليتقلا تيدو

 تصضوع ةيدو نم واولا تفذح الو .هوحنو يدعي يف امك « ءايلاو ةرسكلا نيب اهعوقول هنم واولا

 . اود < ايدو : تلق هنم ترمأ اذإو ۰ اهوحنو ةدع يف امك ءاهلا اهنع

 هنأل ةداع ىدوي اهنأل اهب يمس « هنم فرط وأ يمدآلا ةلباقب بجت نامضل مسا ةيدلا امأو

 یمسی الو ‹ ةميق يمس لاملا نامضو امهنيب ةلثامملا مدعل ًاروصق تئافلا ماقم همايق يفو . تئافلا

 . ةقلطملا ةلثامملا دوجول لمكأ هيف مايقلا ىنعم نأل « ةيد

 عفدل ةيانح لا يبجوم ىدحإ ةيدلا نأ الاطف : تايانجلا دعب تايدلا ركذ يف ةبسانملا هجو امأو

 . مدقف ةنايص دشأ صاصقلا نكل « ةنايصلا نيعو رشلا

 دقو لقاعلا ىلع ةرافكو ةلقاعلا ىلع ةظلغم ةيد دمعلا هبش يفو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 . ًايفوتسم هيف مالكلا يهو :ش (تايانجلا لوأ هانيب

 هلوقل ةنمؤم ةبقر قتع) :م دمعلا هبش ةرافك يأ :ش (هترافكو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ؛ تارافكلا رئاس نود لتقلا ةرافك يف نايإلا طرشو :ش ( ةيآلا 4 ةنمؤم ةبقر ريرحتف * : ىلاعت

 ًاطخلا ینعم هيف هبش ناک ال نکلو « ًاطخلا يف درو ناک نإو ‹ ةروكذملا ةيآالاب هيلع صوصنم هنأل

 :م ةنمؤملا ةبقرلا قاتعإ ىلع ردقي مل نإف يأ :ش ( ( دجبي مل نإف ) :م اطخلا مكح هيف تبث

 . عباتتلا ىلع نيرهش موص هيلعف يأ :ش ( € نيعباتتم نيرهش مايصف#)

 :م دمعلا هبش يف يأ :ش ( هيف ئزجي الو ) :م روكذملا صنلا يأ :ش ( صنلا اذهب ) :م

 ىلع ردقي مل نإف : ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق :ش (صن هب دری مل هنأل ؛ ماعطإلا)

 :م ةيعرشلا تاردقملا يأ :ش (ريداقملاو) :م « امهمدع دنعًانيكسم نيتس ماعطإ بجي مايصلا
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 ام ىلع روكذملا لك هنوكل وأ « ءافلا فرحب بجاولا لك روكذملا لعج هنألو ‹ فیقوتلاب فرعت

 يف ام یزجی الو هفارطأ ةمالس رهاظلاو « هب ملسم هنأل ملسم هيوبأ دحأ عيضر هئزجيو فرع

 يب دنع هتيدو هانولت امل ًاطخلا يف ةرافكلا وهو : لاق . هتمالس الو هتايح فرعت مل هنأل نطبلا

 -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح

 نإف « موصلا ةرافكو راهظلا ةرافكو نيميلا ةرافك فالخب صنلا دورو ىلع :ش (فيقوتلاب فرعت)
 : هلوق وه : امهدحأ : نيرخآ نيهجوب ةيآلا نم هلالدتسا نألو « ماعطإلاب اهيف درو صنلا

 عقاولا نأ هنايب :ش (ءافلا فرحب بجاولا لك روكذملا لعج) :م صنلا نألو يأ :ش (هنألو) :م

 وحن وه هنأ ملعي الف « سايقلل كلذك نكي مل ول ذإ « ءازجلا لك نوكي نأ بجي ءازجلا ءاف دعب

 نأ ةين يفو «قلاط تنأف رادلا تمر نإ لاق ول هنأ ىرت الأ . لحم هلثمو ءىش هنم یقبو « ءازجلا

 نآ ریغ نم ًالماک ءازج یتلاط تنآف : هلوق هلعجی هلقی مل نکلو رح هدبعو قلاط بنیزو : لوقي

 . ًاضيأ رح يدبعو « اضيأ قلاط بنيزو هيف ردقي

 :م ريغ ال :ش (روكذملا لك) :م مايصلا نوكل يأ :ش (هنوكل وأ) :م :هلوق وه : يناثلا هجولا

 . هقفلا لوصأ يف ينعي :ش (فرع ام ىلع)

 ديق :ش (ملسم هيوبأ دحأ عيضر) :م قاتعإ ةبقر قتع هيلع يذلا يزجي يأ :ش (هئزجيو) :م

 ؛ هيوبأ دحأب يأ :ش (هب ملسم) :م عيضرلا نأل يأ :ش (هنأل) :م هزجي مل نيرفاك اناک ول هنأل هب

 ‹ نيوبألادحأ مالسإب لصحي : لوألاو « فارطألا ةمالسو مالسإلا قاتعإلا اذه طرش نأل

 نأل ‹ ريغصلا فارطأ يأ :ش (هفارطآ ةمالس رهاظلاو) :م :هلوقب هيلإ راشأو « رهاظلاب يناثلاو

 . ةمالسلا وه لصألا

 تام ول هنأ ىتح هفارطأو هئاضعأ ةمالس ترهظ ىتح شاع مث « قتعأ هنأ ةلأسملا ليوأتو

 .« ريغصلا عماجلا حرش» يف مالسإلا رخف لاق اذك . ةرافكلا هب دأتت مل كلذ رهظي نأ لبق

 (هتمالس الو هتايح فرعت مل هنأل ؛ نطبلا يف ام) :م قاتعإ ئزجي ال يأ :ش ( ئزجي الو) :م

 . رهاظ :ش

 ًأطخلا يف) :م ةرافكلا وه ةنمؤم ةبقر ريرحت يأ :ش (ةرافكلا وهو) :م : فنصملا :ش (لاق) :م

 . € ةنمؤم ةبقر ريرحتف # : ىلاعت هلوق وهو :ش (هانولت امل

 يفاذك :ش (-هللا امهمحر-فسوي يبآو ةفينح يبأ دنع) :م دمعلا هبش ةيدو يأ :ش (هتيدو) :م

 : يزارتألا لاقف :« ةيادهلا» يفو . ةفينح يبأ عم روكذم « فسوي يبأ » ءالعلا خيش ةخسن
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 سمخو « نوبل تنب نورشعو سمخو « ضاخم تنب نورشعو سمخ : ًاعابرأ لبإلا نم ةئام

 ء اثالثأ :-هللا امهمحر- يعفاشلاو دمحم لاقو . ةعذج نورشعو سمخو « ةقح نورشعو

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛ اهدالوآ اهنوطب يف تافلخ اهلك ةينث نوعبرأو ةقح نوثالثو ةعذج نوثالث
 ةئام هيفو ءاصعلاو طوسلا لينق دمعلا طخ لينق نإ الأ » : مالسلاو

 «عماوجلا»و « طيسابملا »نم بتكلا تاياور ةماعل فلاخم ةفينح يبأ لوق ىلع راصتقالا

 ضعب يف تبثو . فسوي يبأو ةفينح يبأ نعاهيف روكذملا نإف «« حاضيإلا»و «رارسألا»و

 . تاياورلا ةماعل ًاقفاوم فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع خسنلا

 نورشعو سمخ) :م : هلوقب كلذ نيبو « عابرألا ثيح نم يأ :ش (اعابرأ لبإلا نم ةئام) :م
 تنبو . ًابوصنم ءيجي نيعستو ةعست ىلإ رشع دحأ زيمب هنأل ؛ بوصنم تنب :ش (ضاخم تنب

 ضاخم تاذ تراصاهمأ نأل ؛ اهب تيمس . ةيناشلا ةنسلا يف تنعط يتلا يه ضاخم

 . یرخأب

 نأل اهب تيمس « ةثلاثلا ةنسلا يف تنعط يتلا يهو :ش (نوبل تنب نورشعو سمخو) :م
 . نبل تاذ : نوبلو « ىرحأ دلت اهمأ

 بكرت نأ اهل قحو « ةعبارلا ةنسلا يف تنعط يتلا يهو :ش (ةقح نورشعو سمخو) :م

 . لمحتو

 يف ىنعمل هب تيمس « ةسماخلا ةنسلا يف تنعط يتلا يهو :ش (ةعذج نورشعو سمخو) :م

 . ةاكزلا يف ذخؤي نس ربكأ يهو « لبإلا بابرأ هفرعي اهنانسأ

 (ةينث نوعبرأو « ةقح نوئالثو « ةعذج نوال ثالثأ :-هللا امهمحر- يعفاشلاو دمحم لاقو) :م

 :ش (تافلخ) :م ايانشلا لك يأ :ش (اهلك) :م . ينث ركذلاو « ةسداسلا يف تنعط يتلا يهو :ش

 . لمكألا هلاق ‹ ةلماك ةفص :ش (اهدالوأ اهنوطب يف) :م . قونلا نم لماحلا يهو ةفلخ عمج

 لاقيدقو ءاهظفل ريغ نم ضاخماهعمجو قونلا نم لماحلا ةفلخلا : ىكاكلا لاقو

 ا هلوق يف امك « ةردقم ةفص « اهدالوأ اهنوطب يف» : هلوق نوكي ريسفتلا اذه ىلعف . تافلخ

 يبأ لوقبو « ةياور يف دمحأ لاق -هللا همحر- دمحم لوقبو « « ركذ لجر لوألف ضئارفلا هتقلأ ام»

 هيلع هلوقل) :م راسي نب ناميلسو ةعيبرو يرهزلا لوق وهو « ةياور يف دمحأو كلام لاق ةفينح
 ةئام هيفو ءاصعلاو طوسلا ليتق دمعلا اطخ ليتق نإ الآ) :م ايب يبنلا لوقل يأ :ش (مالسلاو ةالصلا
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 نوڻالثو ةقح نوثالث :-هنع هللا يضر - رمع نعو « اهدالوأ اهنوطب يف اهنم نوعبرأ لبإلا نم
 يف :  مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امهلو « اتلق ام يف كلذو « ظلغأ دمعلا هبش ةيد نألو . ةعذج

 ةفص يف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا فالتخال تباث ريغ هايور امو لبإلا نم ةئام نمؤملا سفن

 «انرکذ امک اعابرآ ظیلغتلاب لاق-هنع هللا يضر - دوعسم نباو « ظیلغتلا

 (ةعذج نوثالثو ةقح نوثالث - هنع هللا يضر - رمع نعو < اهدالوأ اهنوطب يف اهنم نوعبرأ لبإلا نم

 . تایانج لا يف مدقت دقو « هجام نباو یئاسنلاو دواد وب هاور ثیدحلا اذه :ش

 نإف ‹ ضحللا اطخلا ةمرح نم ظلغأ ينعي :ش (انلق اميف كلذو ‹ ظلغآ دمعلا هبش ةيد نألو) :م

 «ء ًاثالثأ :لوقن اننأل ؛ ضحللا أطخلا ةيد نم ظلغأ هنوك يأ كلذو « اسامخأ هيف بجي لبإلا

 لوق يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق) :م :فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م
 : لاق مزح نب ورمع باتك يف ةاكزلا يف مدقت :ش (لبإلا نم ةئام نمؤملا سفن يف) :م يب يبنلا

 لالدتسالا هجوو .« هحیحص)» یف نابح نبا هاورو ‹ ٤ ةاكزلا يف لبإلا نم ةئام نمؤملا سفن يف نإو»

 دمحم يأ :ش (هایور امو) م ظيلختلا نم ةفص ىلع ةلالد هيف سيلو اذه ا هنع تباثلا نأ : هب

 فالتخال) :م : هلوقب ثيدحلا اذه توبث مدع ىلع فنصملا جتحا :ش (تباث ريغ) :م يعفاشلاو

 ىسوم ابأو ةبعش نب ةريغملاو ايزو رمع نإف :ش (ظيلغتلا ةفص يف - مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 دبعو يأ :ش (-هنع هللا يضر-دوعسم نباو) :م فسوي وبأو ةفينح وبآ لاق ام لثماولاق يرعشألا

 نع دواد وبأ هثيدح جرخأو . ًاعابرأ ينعي :ش (انركذ امك ًاعابرأ ظيلغتلاب لاق) :م دوعسم نب هللا
 نورشعو سمخو ةقح نورشعو سمخ دمعلا هبش يف : هللا دبع لاق : لاق دوسألاو ةمقلع

 مث دواد وبأ هنع تکسو . ضاخم تانب نورشعو سمخو نوبل تانب نورشعو سمخو ةعذج

 . هدعب يرذنملا

 كلام نب فشخ نع ريبج نب ديز نع ةاطرأ نب جاجح نع ةعبرألا هجرخأ ًاعوفرم يورو

 نورشعو ةقح نورشع اطخل ا ةيد يف » : ا هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع يبابضلا

eo eh 8۲ *  
  «ركذ ضاخم ونب نورشعو نوبل تنب نورشعو ضاخم تنب نورشعو ةعذج

 . ًافوقوم هللا دبع نع يور دقو . هجولا اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال : يذمرتلا لاق

 مساقلا نع ءاذحلا دلاخ نع[۲۹۲۷ ] هجام نبا وم[ ۰ !يئاسلاد ٤٤۷[, ]واد وبا اور : | حم )0

 مقر /۱۷٤۱]يذسرتلا ۱۹۸4/6٥٤0[« ]درام وبأ س هلا طفح - ينا لألا فب : فيعض 5
 . ٥۷٦/۲١۳١[ ]ةجام نبا [ ۳۳۲ / ٤۸4۰۲ ] یئاسنلا « [ فیعضلا
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 ‹ هيف فيقوتلا نأل ةصاخ لبإلا يف الإ ظيلغتلا تبثي الو : لاق . هب ضراعيف عوفرملاك وهو

 : هوجو نم ثيدحلاب ةفرعملا لهأ دنع تباث ريغ فيعض ثيدح اذه : ينطقرادلا لاقو

 هنأ حيحصلا دنسلاب هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع وبأ هاور ال فلاخم هنأ : لوألا

 ملو . نوبل ونب نورشعو نوبل تانب نورشعو ةعذج نورشعو ةقح نورشع ًاطخل ا ةيد : لاق

 . ضاخم ینب : هيف رکذی

 . يبسحلا ديرج نب ريبج نب ديز الإ هنع هوري مل « لوهجم كلام نب فشخ نأ : يناثلا

 . فورعم ريغ لجر هتياورب درفني اب نوجتحي ال ثیدحلاب ملعلا لهأو

 الإ ريبج نب ديز هاور دحأ ملعي ال كلام نب فشخ ربخ نأ دمحأ نع يور هنآ : ثلاثلاو

 ةديبع وبأ :« قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاقو . سيلدتلاب روهشم لجر وهو « ةاطرأ نب جاجحل ا

 نباو يئاسنلا هقثو فشخو . اذه ركذ طقسي نأ ينطقرادلل زاج فيكف « هيبأ نم عمسي مل

 .« نيحيحصلا» يف هل اجرخأو « هريغو نيعم نبا هقثو ریبج نب دیزو نابح

 ريداقملا يف هل لخدم ال يأرلا نأل :ش (عوفرملاک) :م دوعسم نبا لاق يذلا يأ :ش (وهو) :م

 نقيتملاب ذخألا ناك اضراعت اذإف « دوعسم نبا لوقب يأ :ش (هب) :م هايور ام :ش (ضراعيف) :م

 . ىلوأ

 يف عجريامك ةربخلا لهأ ىلإ عجري اهلمح يف فلتخا ول : يعفاشلاو دمحم لوق ىلع مث

 : يلولا لاقف ةربخلا لهأ لوق ذخأ دعب يناج لاو يلولا فلتخا ولو . لباوقلا لوق ىلإ ةأرملا لمح

 لوقلاف مهلوق ريغب انذخأ نإو « يناجلل لوقلاف « كدنع تدلو : يناجلا لاقو « لماوح نكي مل

 . يلولل

 يف دازي ال ينعي :ش (ةصاخ لبإلا يف الإ ظيلغتلا تبثي الو) :م يرودقلا يآ :ش (لاق) :م

 . رانيد فلو مهرد فالآ ةرشع ىلع ريناندلاو مهاردلا

 ؛ ريناندلاو مهاردلا يأ نيرحخآلا نيعونلا يف ظلغيف : حلاص نب نسحلاو يروثلا لاقو

 فالآ ةرشع ىلع داز ًاطخلا ةيد نانسأ ىلع داز امف أطخل ا ةيد ىف لبإلا نانسأ ةميق ىلإ رظني نأب

 . بهذلا لهأ نم ناك نإو « قرولا لهآ نم لجرلا ناك نإ مهرد

 هريغ يف تبثي الو ًافيقوت تبث لبإلا يف ظيلغتلا نأ : وهو باتكلا يف ركذ اب انلق نحنو

 اإ فرعت ال تاردقملاو عامجإلا هيلعو « هيف درو عرشلا نأل يأ :ش (هيف فيقوتلا نال) :م . ًاسايق

 . هؤاضق ذفني ال هب يضاقلا یضق ول یتح هریغب ظلغتت ملف « ًاعامس
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 ‹ ةلقاعلا ىلع ةيدلا هب بجت ًاطخلا لتقو : لاق. انلق ال ظاغتت مل لبإلا ريغ يف ةيدلاب ىضق نإف

 تنب نورشع اسامخأ لبإلا نم ةئام ًاطخلا يف ةيدلاو : لاق . لبق نم انيب امل لتاقلا ىلع ةرافكلاو

 لوق اذهو ةعذج نورشعو ةقح نورشعو « ضاخم نبا نورشعو نوبل تنب نورشعو « ضاخم

 يف ىضق ي يبنلا نأ» : هتياورل هب يعفاشلاو نحن انذخأ اغإ - هنع هللا يضر- دوعسم نبا

 « لاق ام وحن ىلع « اسامخأ ًأطخ لتق ليتق

 . «هنم فيقوتلا نأل» : هلوق ىلإ ةراشإ :ش (انلق ال ظلغتت مل لبإلا ريغ يف ةيدلاب ىضق نإف) :م

 :ش (لتاقلا ىلع ةرافكلاو ةلقاعلا ىلع ةيدلا هب بجت اطخلا لتقو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 دامحو مكحلاو يعخنلاو قاحسإو يروثلا لوق وهو « رهاظلا يف دمحأو يعفاشلا لاق هبو

 يف دمحأو ].. . ]ثراحلاو يرهزلاو ةداتقو روث وبأو ةمربش نباو نيريس نبا لاقو يبعشلاو

 . لتاقلا ىلع : ةياور

 (لبق نم ايب امل) :م دمعلا باب نم هدنع دمعلا هبش نأل « كلام لوق نوكي نأ بجي اذكهو

 . تايانحلا باتك لوأ یف ینعی :ش

 وه : ليق :ش (اسامخأ لبإلا نم ةئام اطخلا يف ةيدلاو) :م يرودقلا لاق يآ :ش (لاق) :م

 : هلوق يف يذلا ريمضلا نم ًالاح نوكي نأ زوجي : لمكألا لاقو « «ناك » رامضإب بوصنم

 . ىفخي ال ام ىلع ًازييت نوکی نآ لمحي : تلق . « أطخلا يف»

 نورشعو . ةقح نورشعو ضاخم نبا نورشعو نوبل تنب نورشعو ضاخم تنب نورشع) :م

 . ( هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق اذهو ةعذج

 « ةقح نورشعو سمخ : اهنس يفاوفلتخا مهنكلو ةئالا ىلع ةباحصلا تعمجأ :ش

 . ضاخم ةنبا نورشعو سمخو نوبل نبا نورشعو سمخو ةعذج نورشعو سمخو

 نوثالثو ةعذج نوثالث ًأطخلا ةيد يف : -امهنع هللا يضر- تباث نب ديزو نامشع لاقو

 باتک يف فسوي وبآ هلک كلذ ركذ . ركذ ضاخم تانب نورشعو نوبل ونب نورشعو نوبل تانب

 . حارخلا»

 نبا ةياورل يأ :ش (هتياورل) :م دوعسم نبا لوقب يأ :ش (هب يعفاشلاو نحن انذخأ امنإو) :م

 نعاذه انركذ دق :ش (لاق ام وحن ىلع «اسامخأ ًاطخ لتق ليتق يف ىضق يب يبنلا نآ» ) :م دوعسم

 لاق ام وحن ىلع فنصملا ظفلب هجام نباو ىئاسنلا ظفلو . بيرق نع «نتسلا» باحصأ ةعبرألا

 . دوعسم نبأ
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 همحر-يعفاشلا دنع نأ ريغ . روذعم ئطاخلا نأل؛ ًاطخلا ةلاحب قيلأ ناكف فخأ هانلق ام نألو

 فلآ نيعلا نمو : لاق . هانيور ام هيلع ةجحلاو ‹ ضاخم نبا ناكم نوبل نبا نيرشعب يضقي -هللا

 ال الأ رشع انثا قرولا نم :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو . مهرد فالآ ةرشع قرولا نمو رانيد

 . كلذب ىضق ةي يبنلا نأ - امهنع هللا يضر- سابع نبا ىور

 اذهلو . هلعف يف رذعيف :ش (روذعم ئطاخللا نأل ؛ اطخل ا ةلاحب قيلآ ناكف فخأ هاتلق ام نألو) :م

 . ةلقاعلا ىلع الإ أطخلا ةيدلا بجت ال

 ٠م . هب يعفاشلاو نحن انذخأ هلوق نم ءانثتسا :ش (-هللا همحر-يعفاشلا دنع نأ ريغ) :م

 :ش (هانيور ام) :م . يعفاشلا ىلع يأ :ش (هيلع ةجحلاو « ضاخم نبا ناكم نوبل نبا نيرشعب يضقي)

 . ةي هللا لوسر هاضقو - هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوق نم

 نمو رانيد فلأ) :م بهذلا نم أطخل ا ةيد يأ :ش (نيعلا نمو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 (افلأ رشع انلا قرولا نم :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو « مهرد فالآ ةرشع) :م ةضفلا يأ :ش (قرولا

 ىضق ةي يبنلا نآ -امهنع هللا يضر- سابع نبا ىور امل) :م قاحسإو دمحأو كلام لاق هبو :ش
 نع ملسم نب دمحم نع ةعبرألا «ننسلا» باحصأ اذه جرح . ًافلأ رشع ينثاب يأ :ش (كلذب

 لتق يدع ينب نم الجر نأ :-امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ةمركع نع رانيد نب ةورع
 .  افلأ رشع ينثا هتيد ب يبنلا لعجف

 . سابع نبا ركذي ملو « ةمركع نع ةنييع نبا هاور : دواد وبأ لاقو

 ريغ - امهنع هللا يضر- سابع نبا دانسإلا اذه يف ركذيأدحأ ملعنال : يذمرتلا لاقو

 الب يبنلا نع ةمركع نع رمع نع نايفس نع نمحرلا دبع نب ديعس انربخأ « ملسم نب دمحم
 . هوحن

 ةمركع نع رانيد نب ورمع نع نايفس نع يكمل ا نوميم نب دمحم انربخأ يئاسنلا هاورو
 دمحم :لاق . «ةيدلا ىف ًافلأ رشع ىنثاب ىضق ةي ىبنلا نأ » : سابع نبا نع لوقي ةرم هانعمس

 نوميم نب دمحم ناک : متاح وبآ لاق «هننس» يف ينطقرادلا هاور اذکو « يوقب سيل نومیم نبا

 لاقو . مهو ابرو : لاق « «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو . ًاليبن ًانيمأ طايخلا يكملا دبع وبأ

 يف ملسمو ةعباتملا يف يراخبلا هل جرخأ يفئاطلا اذه ملسم نب دمحمو . حلاص : يئاسنلا

 لسرملا : نابح نبا لاقو ‹ لسرم هنأ باوصلا : يتاسنلا لاقو . دمحأ هفعضو « داهشتسالا

 يذمرتلا «[۳۳۳ / ٤۸٠۳ ] يئاسنلا [ ٤٥٤٥ / ۹۸٤ ]دواد وبآ «- هللا هظفح - ينابلألا هفعض : فيعض )١(

 . ۲٦۲۹/ ٥۷٥[ ] هجام نبا . [۲۳۱/۱ ۲۰ ]
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 فالآ ةرشعب ليتق ىف ةيدلاب ىضق يب ىبنلا نأ» : -هنع هللا يضر- رمع نع ىور اسم انلو

 . كلذك تناك دقو ‹ ةتس نزو اهنزو ناک مهارد نم یضق هنآ یور ام لیوأتو «امهرد

 . حصأ

 (مهرد فالآ ةرشعب ليتق يف ةيدلاب ىضق يب يبنلا نأ - هنع هللا يضر- رمع نع ىور ام انلو) :م

 ةفينح وبأ انربخأ : لاقو «راثآلا» باتك يف نسحلا نب دمحم ىورو . بيرغ ثيدحلا اذه :ش
 نم قرولا لهأ ىلع : لاق -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نع يبعشلا رماع نع مثيهلا نع
 يضر- رمع نأ: هب لالدتسالا هجو . رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلعو « مهرد فالآ ةرشع ةيدلا
 لحم لحف « ريكن ريغ نم -هنع هللا يضر- ةباحصلا نم رضحم كلذب ىضق -هنع هللا
 .عامجإلا

 يأ :ش (ةتس نزو اهنزو ناك مهارد نم ىضق هنأ) :م يعفاشلا يأ :ش (یور ام لیوأتو) :م
 راص مث « ةتس نزو مهاردلا نزو ناك يب هللا لوسر دهع ءادتبا يف نإف . ليقاشم ةتس نزو
 دهع ىلإ ةتس نزو يأ :ش (كلذك) :م . مهاردلا يأ :ش (تناك دقو) :م . ةعبس نزو

 :ىور ام ليوأتو : ةعيرشلا جات لاقو . انركذ امك ةعبس نزو راص مث « هنع هللا يضر -رمع
 ةتس نزوب رشع ينثاو ةتس نزوت تناك مهارد نم بجوأ هنأ ىلع لومحم رشع ينثا بجوأ هنأ
 نع يورام : ليوأقتلا نمانركذام ةحص ىلع ليلدلاو . ةعبس نزوب فالآ ةرشع غلبت
 ذئموي مهاردلا تناكو .«ًافلأ رشع ينثا ليتقلا ةيد يف بجوأ هنآ : -هنع هللا يضر-نامثع

 . ةتس وأ ةسمخ نزو

 : باوجلا ليوأتلا اذه ديفي فيكف فالآ ةرشع نم رثكأ نوكي ةتسلا نزوب رشع انثا : ليق نإف
 فيضأ هنأ الإ اًنيش الإ ةتس نزو تناك مهاردلا نأ لمتحي : «هطوسبم» يف لاق مالسإلا خيش نأ

 . ًابيرقت ةتس ىلإ نزولا

 موق عم سبح نئل» : لاق ةي هنأ يشاقرلا ديزي ىور اب هعم نمو يعفاشلا جتحا : ليق نإف
 هيلع ليعامسإ دلو نم ةينامث قتعأ نأ نم يلإ بحأ سمشلا بيغت نأ ىلإ رصعلا ةالص دعب هللا نوركذي
 ۰ . افلا رشع انثا مهنم دحاو لك ةيد مالسلا

 ةالص دعب نم هللا نوركذي موق عم دعقأ نأل » هيفو سن نع « ١)٥/ ٠٠١( عمجملا يف يمشيهلا هدروأ (۱)

 «ًافلأ رشع انثا مهنم لجر لك ةيد ليعامسإ دلو نم ةعبرأ قتعأ نم يلإ بحأ سمشلا علطت نأ ىلإ رجفلا
 ىلعي وبأ هاور . راصتخاب دواد وبأ هاور : لاق مث « ثيدحلا سفن يف رصعلا ةالص دعب لضفلا سفن ركذو

 تسيل ثیداحأ تباث نع یوری : يدع نبا لاق « هریغ هفعضو نابح نبا هقثو ذئاع وبأ بستحم هيفو

 . ٩)٥/ ۲٤( ناسللا» يف ظفاحلا هنيلو . ةظوفحم
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 نمو اهنم : الاقو «-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةثالثلا عاونألا هذه نم الإ ةيدلا تبثت الو : لاق

 هللا يضر- رمع نأل نابوث ةلح لك ةلح اتئام للحلا نمو « ةاش فلأ منغلا نمو « ةرقب اتئام رقبلا

 ‹ ةيلاملا مولعم ءيشب ميقتسي امنإ ريدقتلا نأ : هلو «اهنم لام لك لهأ ىلع لعج اذكه - هنع

 ‹ نامض اهب ردقي ال اذهلو « ةيلاملا ةلوهحم ءايشألا هذهو

 ةياغلا ىلإ ةئامسمخب أرق نم» : ةي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا ىضر- نسحلا نعو

 . «مهرد فلأ رشع انثا مكدحأ ةيد راطنقلاو ء ةرخآلا يف راطنق هلو حبصأ

 نم بجعلاو « لسرم نسحلا ثيدحو « تاقثلا دنع فيعض يشاقرلا ثيدح نأب بيجأو

 . هب جتحي مث لسرملاب لمعي ال هنأ يعفاشلا

 ‹ لبإلا يهو :ش (ةثالفلا عاونألا هذه نم الإ ةيدلا تبنت الو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 لاقو «ميدقلا يف يعفاشلاو دمح لاق هبو :ش (-هللا همحر-ةفينح يبأ دنع) :م ةضفلاو بهذلاو

 نب دمحم ةياور يف دمحأو « يعفاشلا لاقف « ةيدلا يف لصألا يف ءاملعلا فلتخا : يكاكلا

 . تغلب ام ةغلاب لبإلا ةميق بجتف طقف لبإلا : رذنملا

 انئام رقبلا نمو) :م . ةثالثلا هذه نم يأ :ش (اهنم) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش (الاقو) :م

 لاقو ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش (نابوث ةلح لك ةلح اتئام للحل ا نمو « ةاش فل منغلا نمو « ةرقب

 صيمق اننامز يف ليقو « رزئملارازإلاو ءادرو رازإ نابوث ةلحلاو :« هرصتخم» يف يخركلا

 . لیوارسو

 ًامهرد نوسمخ ةرقب لك ةميقو ًامهرد نوسمخ ةلح لك ةميق يباجيبسألا مامإلا لاقو
 :ش (اهنم لام لک لهآ ىلع لعج اذكه -هنع هللا يضر- رمع نأل) :م مهارد ةسمخ ةاش لك ةميقو

 . ةروكذملا نم يأ

 هللا يضر- يبعشلا نع ىليل يبأ نبا انثدح : لاقو « جارخلا» باتك يف فسوي وبأ ىورو

 بهذلا لهأ ىلع : -هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع عضو : لاق يناملسلا ةديبع نع -هنع

 ةئام رقبلا لهأ ىلعو لبإلا نم ةئام لبإلا لهأ ىلعو فالآ ةرشع قرولا لهأ ىلعو « رانيد فلأ

 . ةلح يتئام للحلا لهأ ىلعو ةاش فلآ ةاشلا لهأ ىلعو ةرقب

 ءايشألا هذهو ء ةيلالا مولعم ءيشب ميقتسي امنإ ريدقتلا نأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 . ناودعلا نامض يأ :ش (نامض اهب ردقب ال اذهلو) :م : هلوقب كلذ حضوأو :ش (ةيلاملا ةلوهجم

 ةثالثلا عاونأ نم رايخلا هلف ةفينح يبأ دنعف ‹ لتاقلا رايتخا يف فالخلا اذه ةدئافو

 زوجي ال ةياور يفو « ةياور يف ةرقب يتئام نم رثكأ ىلج حلصلا زوجي هدنع نإف حلصلا يفو
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 ىلع حلاص ول هنآ : لقاعملا يف ركذو « اهريغ يف اهانمدعو ةروهشملا راثآلاب فرع لبإلاب ريدقتلاو

 لكلا لوق وه : ليق مث « كلذب ريدقتلا ةيآ اذهو ‹ زوجي ال ةرقب يتئام وأ ةلح يتئام ىلع ةدايزلا

 دقو «« لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو» : لاق ةصاخ امهلوق وه : ليقو « فالخلا عفتريف

 ظفللا اذه درو

 . رانيد فلأو لبإلا نم ةئام نم رثكأ ىلع حلاص ول امك : امهلوقك <

 ريدقتلا نأ باوجملا ريدقتو . كلذك لبإلاف : لاقيامع باوج :ش (لبإلاب ريدقتلاو) :م

 يف اهانمدعو) :م . ىضماميف تركذ امك :ش (ةروهشملا راثآلاب فرع) :م هنأل كلذك سيل لبإلاب

 . لبإلا ريغ يف ةروهشملا راثآلاب اهمدع يآ :ش (اهريغ

 ىلع ةهبش اذه درو « «طوسبملا لقاعم» باتك يف دمحم ركذ يأ :ش (لقاعملا يف ركذو) :م

 ءةثالغلا رومألا هذه نم الإ ةيدلا تبت الو : هلوق نم -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ىورام

 ال ةرقب يتئام وأ ةلح يتئام ىلع ةدايزلا ىلع حلاص ول هنآ) :م لقاعملا يف ركذ ًادمحم نأ هدورو هجوو

 نيهجوب باجأو . كلذب ريدقتلا ةمالع حلصلا اذهو يأ :ش (كلذب ريدقتلا ةيآ اذهو « زوجي

 ىلع حلصلا زوجي ال هلوق يأ :ش (فالحخلا عفتريف لكلا لوق وه : ليق مث) :م هلوق وهامهدحأ

 لطاب لضفلاف ةئام نم رشكأ ىلع حلاص ول يلولا نأ « لقاعملا »يف ركذ هنأل لكلا لوق ةدايزلا

 . عامجإلاب

 : نيهجو ىلع باوجلا ركذو : لمكألا لاقو

 . تايدلا باتك ةياور ضقاني هنأل هتحص ىرأ الو . فالخلا عفرو ةهبشلا ريدقت امهدحأ

 «لقاعملا» باتك يف ركذام يأ :ش ( ةصاخ امهلوق وه :ليقو) :م هلوق وه : يناثلا هجولا

 . امهلوق

 مالسإلا خيش بهذ هيلإو كلذ نم رشكأ ىلع حلصلا زوجي نأ يغبنيف ةفينح يبأ دنع امأ

 . « يفاكلا حرش » يف يباجيبسألا نيدلا ءالع

 ةهبشلا عفرب يناثلا هجولاو : لمكألا لاقو . ًاتباث فالخلا ناكف : ةعيرشلا جات لاقو

 . ناتياور هدنع ةلأسملا نأ ىلع انخياشم ضعب لمحو « امهلوق هنأ ىلع «لقاعملا» ةياور هلمحي

 همحر- يرودقلا هركذ الو « عماحجلا » يف هركذي ملو « لصألا يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 لهأ عمجأ :رذنملا نباو ربلا دبع نبا لاقو :ش (لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو) :م . -هللا

 . لجرلا ةيد فصن اهتيد نأ ىلع ملعلا

 يأ :ش (ظفللا اذه درو دقو) :م ءاوس امه : الاق امهنأ مصألاو ةيلع نبا نع امهريغ ىكحو
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 ام :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ‹ ة4 يبنلا ىلإ اعوفرمو « -هنع هللا يضر- يلع ىلع ًافوقوم

 ‹ -هنع هللا یضر- تباث نب دیز هيف همامإو فصنتب ال ثلثلا نود

 يبنلا ىلإ أعوفرمو « -هنع هللا يضر- يلع ىلع افوقوم) :م لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيد هلوق

 هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع يعخنلا ميهاربإ نع يقهيبلا هجرحخأف فوقوملا امأ :ش (

 . اهنود اميفو سفنلا يف لجرلا لقع نم فصنلا ىلع ةأرملا لقع : لاق- هنع ىلاعت

 ةعامج كردأ هنأ عم ةباحصلا نم دحأ نع ثدحي مل ميهاربإ نأل عطقنم اذه : تلق
(1) 

 لاق :لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- لبج نب ذاعم نعآأضيأ يقهيبلا هجرخأف عوفرملا امأو

 .  «لجرلا ةيد نم فصتلا ىلع ةارملا ةيد » : يب هللا لوسر
 ام اهشرأ ةيانج ناك اذإ ينعي :ش (فصنتي ال ثلثلا نود ام-هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م

 نودام يعفاشلا لاقو : -هللا همحر- ىكاكلا لاقو . فصنت هريغ ىفو فصتت ال ثلثلا نود

 ةعبسلا ءاهقفلا لوق وهو دمحأو كلام لاق هبو ميدقلا يف هلاق ثلثلا كلذكو فصنتي ال ثلثل

 اذكهو « ةعيبرو جرعألاو ةداتقو يرهزلاو ريبزلا نب ةورعو زيزعلا دبع نب رمعو بيسملا نباو

 . تباث نب دیزو هنباو رمع نع يور

 ىلع : روث وبأو رذنملا نبا هراتحاو هبهذم رهاظ يف -هللا همحر- يعفاشلاو اندنعو

 . نيريس نباو ةمربش نباو ىليل يبأ نباو ثيللاو يروثلا لاق هبو « رثكو لق اميف فيصنتلا
 يف -هللا همحر- يعفاشلا دنع فصنتي ال هنود امو ثلثلا : لاقي نأ باوصلاو : « ةياهنلا »ىفو

 ٠ ۰ . انركذ امك ميدقلا

 .( هنع هللا يضر- تباث نب ديز) :م اذه يف يعفاشلا مامإ يأ :ش (هيف همامإو) :م

 ءاوس ءاسنلاو لاجرلا تاحارج : لاق تباث نب ديز نع يبعشلا نع يقهيبلا هجرخأ :ش

 . عطقنم وهو . فصنلا ىلعف داز امف « ثلثلا ىلإ

 : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يور ام « يعفاشلا ةجح» يف يكاكلا ركذو
 . يئاسنلا هجرخأ « اهتيد نم ثلثلا غلبت ىتح لجرلا لقع ةأرملا لقع » ب هللا لوسر لاق

 . ٩٩( /۸) يقهيبلا هاور (۱)

 ‹ ذاعم نع منغ نبا نع يسن نب ةدابع نع سينخ نب رکب نع نامهط نب ميهاربإ نع ۹٩( /۸) يقهيبلا هاور (۲)

 . ًانايحأ برغي هنإف ةقث ناك نإو ميهاربإو . ثيدحلا يف مهتم وهو سينخ نب ركب هيفو . ًاعوفرم

1۷۰ 



 رثآ رهظ دقو ‹ لقأ اهتعفنمو لجرلا لاح نم صقنأ اهلاح نألو ‹ همومعل هانيور ام هيلع ةجحلاو
 : لاق . هقوف امو ثلثلابو اهب ًارابتعا اهئازجأو اهفارطأ يف اذكف « سفنلا يف فيصنتلاب ناصقنلا

 فالآ ةعبرأ ينارصنلاو يدوهيلا ةيدو :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ءاوس يمذلاو ملسملا ةيدو

 ةتس ينارصنلاو يدوهيلا ةيد : -هللا همحر-كلام لاقو . مهرد ةئانامث يسوجلا ةيدو « مهرد

 «« ملسملا لقع فصن رفاكلا لقع» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مهرد فالآ

  عيرج نبا نع شايع نب ليعامسإ هدانسإ يفو يئاسنلا هاور اذه : تلق

 ةياور يف فيعض شايع نب ليعامسإو يزاجح جيرج نبا : «حيقنتلا» بحأص لاق

 . نييزاجحلا

 دقو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش (همومعل هانيور ام) :م يعفاشلا ىلع يأ :ش (هيلع ةجحلاو) :م

 لاح نم صقنأ اهلاح نألو) :م ًاعوفرمو -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع ىلع ًافوقوم ظفللا اذهب يور

 نم نكمتت ال اهنأل :ش (لقأ اهتعفنمو) :م € ةجرد نهيلع لاجرللو # ىلاعت هللا لاق :ش (لجرلا
 . لجرل تجوز تماد ام جوزتلا

 يآ :ش (اهب ًارابتسعا اهئازجأو اهفارطأ يف اذكف « سفنلا يف فيصنتلاب ناصقنلا رثأ رهظ دقو) :م

 عرفلا ةفلاخم مزلي الئل هقوف امو ثلثلا فيصنتب ًارابتعا يأ :ش (هقوف امو ثلثلابو) :م سفنلاب

 . لصألل

 : «هرصتخم يف يخركلا لاقو :ش (ءاوس يمذلاو ملسملا ةيدو) :م يرودقلا يآ :ش (لاق) :م

 ردق نإف ةروظحم هسفن تناك نم لكو نمأتسملا يبرحلاو يباتكلا ريغو يباتكلا يمذلاو ملسملاو

 . روكذملا يف بجي امم فصنلا ىلع نهعيمج يف ثانإلا يفو . ءاوس مهتايد

 يسوجلا ةيدو ‹ مهرد فالآ ةعبرأ ينارصنلاو يدوهيلا ةيدو : -هللا همحز-يعفاشلا لاقو) :م

 ورمعو ةمركعو نسحلاو ءاطعو بيسملا نب ديعس لوق وهو « دمحأ لاق هبو :ش ( مهرد ةئامنامث

 . ًاضيأ نامثعو رمع نع يورو « روث يبأو قاحسإو رانيد نبا

 نب رمع لاق هبو :ش (مهرد فالآ ةتس ينارصنلاو يدوهيلا ةيد :-هللا همحر- كلام لاقو) :م

 :م يي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م بيعش نب ورمعو ةورعو زيزعلا دبع
 ورمع ثيدح نم ةعبرألا نتسلا باحصأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( «ملسملا لقع فصن رفاكلا لقع»)

 وهو نييزاجحلا يف فيعض وهو شايع نب ليعامسإ هيفو « (۳۲۷ /۳) ينطقرادلا ‹ )٤۸۰٥( يئاسنلا هاور (1)

 . يکم وهو حیرج نبا نع یور دق
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 ينارصنلا ةيد لعج ب يبنلا نأ يور ام -هللا همحر- يعفاشللو . فلآ رشع انثا هدنع لكلاو

 ةيد» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو « مهرد ةئانامث يسوجلا ةيدو مهرد فالآ ةعبرأ يدوهيلاو

 هاور امو « -امهنع هللا يضر- رمعو ركب وبآ یضق كلذكو « رانيد فلأ هدهع يف دهع يذ لک

 ‹ ثيدحلا بتك يف ركذي ملو هيوار فرعي مل-هللا همحر- يعفاشلا

 يبأ ظفل اذه « « ملسملا ةيد فصن دهاعملا ةيد» : لاق وي يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بیعش نبا

 ظفلو . نسح ثيدح لاقو < «ملسملا لقع قصن رفاكلا لقع ةيد» : يذمرتلا ظفلو « دواد

 .  ىراصنلاو دوهيلا مهو «« نيملسملا لقع فصن ةمذلا لهآ لقع» : يئاسنلا

 : لاق كلذلف . مهرد فلأ رشع انثا كلام دنع ةيدلا لك يأ :ش (ًافلأ رشع انثا هدنع لكلاو) :م

 . مهرد فالآ ةتس ينارصنلاو يدوهيلا ةيد

 مهرد فالآ ةعبرأ يدوهيلاو ينارصنلا ةيد لعج ةي يبنلا نأ ىور ام-هللا همحر- يعفاشللو) :م

 ينربخأ جيرج نبا انربخأ .« هفنصم» يف قازرلا دبع هركذ اذه :ش (مهرد ةئانامث يسوجلا ةيدو
 ةعبرأ باتكلا لهأ نم ًالجر لتق ملسم لك ىلع ضرف ب هللا لوسر نأ : بيعش نب ورمع
 . ًالصفم اذه عقو جيرختلا لهأ نم [. . .] ظفل . فالآ

 فلأ هدهع يف دهع يذ لك ةيد») :م يب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو) :م

 :ش (ارانید

 ةيد » يب هللا لوسر لاق : لاق بيسملا نب ديعس نع « ليسارملا» ىف دواد وبأ هجرخأ اذه

 نب دمحم انربخأ : : لاق ديعس ىلع « هدنسم» ىف یعفاشلا هففوو «رانید فلآ هدهع يف دهع يذ لک

 نب ديعس نع يرهزلا نع نيسح نب نايفس انربخأ « ديز نب دمحم انربخأ « ينابيشلا نسحلا

 . رانيد فلأ هدهع ىف دهاعم لك ةيد : لاق بيسملا

 باتک يف نسحلا نب دمحم یور :ش (-امهنع هللا يضر- رمعو ركب وبآ یضق كلذكو) :م

 رمعو ركبابأو الي يبنلا نأ مثيهلا يبأ نب مشيهلا نع ةفينح وبأ انربخأ لاق «راثآلا»
 . اولاق اذهبو : دمحم لاق . ملسملا رحل ا ةيد دهاعمل ا ةيد : اولاق -مهنع هللا يضر-نامثعو

 رظن هیفو :ش (ثیدحلا بتک يف ركذي ملو هيوار فرعي مل -هللا همحر-يعفاسشلا هاور امو) :م

 لعج ةَ هللا لوسر نأ» : دارأو «هننس» ىف ىنطقرادلا هاورو هجرخأ قازرلا دبع نع انركذ انأل

 ‹ هدج نع هیبأ نع بیعش نب ورمع نع )۲۹٤٤( هجام نبا ‹ )۱٤٤٩( يذمرتلا (fOAYT)» دواد وبآ هاور (۱)

 ` .ًاعوفرم
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 -مهنع هللا يضر- ةباحصلا لمع هب رهظ هنإف « -هللا همحر- كلام هاور ام رهشأ هانيور امو

 . ملعأ هللاو

 (هانيور امو) :م . “ نيملسملا لقع نم فصنلا ىلع ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ لقع

 : هلوق وهو :ش (كلام هاور امن رهشأ) :م « رانيد فلأ هدهع يف دهع يذ لكو » ةَ : هلوق وهو :ش
 يضر - ةباحصلا لمع هب رهظ) :م هانيور يذلا نإف يأ :ش (هنإف) :م ملسملا لقع فصن رفاكلا لقع

 نأ : مشيهلا يبأ نع مشيهلا نع ةفينح يبأ نع دمحم نع انركذ دقو :ش ( ملعأ هللاو-مهنع هللا

 . ملسملا رحلا ةيد دهاعملا ةيدء: اولاق نامثعو رمعو ركب ابأو ب يبنلا

 ةيد لثم دهاعملا ةيد : لاق دوعسم نبا نع دهاجم نع «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو

 ةيد : لاق-هنع هللا يضر- يلع نع ةبتع نب مكحلا نع ةفينحوبأ انربخأ قازرلا دبع ىورو
 . يلوق وه ةفينح وبأ لاق . ملسملا ةيد لثم يمذ لك

 دمحم نب ليعامسإو ةبتع نب بوقعي نع جيرج نبا نعأضيأ قازرلا دبع یورو

 له يف ةنسلا كلذب ترج « نيملسملا لقعك رفكلا لهأ نم دهاعم لك لقع : اولاق حلاصو

 . ولك هللا لوسر
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 هيبأ نع بيعش نب ورمع ينربخآ جيرج نبا قيرط نم « (۹٤۳ص) « تايدلاو دودحلا » يف ينطقرادلا هاور (1)

 . يب يبنلا نع هدج نع
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 سفنلا نود امیف لصف
 ركذلا يفو « ةيدلا ناسللا يفو ء ةيدلا نراملا يفو : لاق. هانركذ دقو ةيدلا سفنلا يفو : لاق

 سفنلا يف» : لاق ب يبنلا نأ -هنع هللا يضر- بيسملا نبا ديعس ىور ام هيف لصألاو ةيدلا

 ا هللا لوسر هبتك يذلا باتكلا يف وه اذكهو . « ةيدلا نراملا يفو ةيدلا ناسللا يفو ء ةيدلا

 . -هنع هللا يضر- مزح نب ورمعل

 ( لصف ) :م

 ام ركذب سفنلا ركذ بقعأو :ش (سفنلا نود اميفو) :م ماكحألا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . سفنلا نود ام وهو اهل عبت وه

 اهفالتإ ببسب سفنلا يف ةيدلا بجت يأ :ش (ةيدلا سفنلا يفو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ام يف ىلع ىنعمو ءاوتحالا هانعم ناك اميف هيف رظنلا ءيجي يف ةملكو لح حاكنلا يف لاقي امك

 « ةاش نيعبرأ يف هب هلوقك ةيببسلا ىنعمو . لخنلا عوذج يف : هلوقل ءالعتسالا هانعم ناك

 . لتاقلا ىلع ةظلغتم ةيدلاو : هلوقب تايانجلا لوأ يف يأ :ش (هانركذ دقو) :م ردان ليلق وهو

 ‹ ةيدلا ناسللا يفو) :م فنألا ةبصق وهو :ش (ةيدلا نراملا يفو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 . انركذ امك بجتو يأ :ش (ةيدلا ركذلا يفو

 نينثا ناك نإو « ةلماك ةيدلا هيففًادحاو ناك نإ ءاضعألا نم ناسنإلا يف ام نأ لصألاو

 ‹ ةيدلا عبر اهدحأ يفو ةيدلا اهيفف ةعبرأ ناك نإو « ةيدلا فصن امهادحإ يفو ةيدلا امهيفف

 توفي هتاوفب نأل ةيدلا هيفف ةعفنملا سنج توف امو « ةيدلا دحأ يفو ةيدلا اهيفف ةرشع ناك نإو

 . اًفالخ هيف ملعن الو « «طوسبملا»يف هركذ هجو نم يمدآلا

 : ءاضعأ ةثالث يه ةيد اهيف وضع لكب بجي يتلا ءاضعألا «هرصتخم» يف يخركلا ركذو

 نم نال ام وهو هدحو نرالا هنم عطق وأ ًاعذج فنألا بعوتسا اذإف . ركذلاو فنألاو ناسللا

 مالكلاب بهذي ام هنم عطق وأ ناسللا بعوتسا اذإ كلذكو . ةلماك ةيدلا هيفف مظعلا نع فنألا

 ةيدلا هيفف اهدحو ةفشحلا عطق وأ يأ مالكلاب بعوتسي مل وآ بعوتسا اذإ ركذلا كلذكو . هلك

 ال4 يبنلا نأ - هنع هللا يضر- بيسملا نب ديعس ىور ام) :م بابلا اذه يف يأ :ش (هيف لصألاو) :م

 . بيرغ اذه :ش ( «ةيدلا نراملا يفو ءةيدلا ناسللا يفو « ةيدلا سفنلا يف » : لاق

 انه . :ش (- هنع هللا يضر -مزح نب ورمعل ةي هللا لوسر هبتك يذلا باتكلا يف وه اذكهو) :م

 يبآ نع يرهزلا نع مقرأ نب ناميلس نع «هليسارم» يف دواد وبأو « هننس» يف يئاسنلا هجرخأ

 هيف نميلا لهأ ىلإ ًاباتك بتك ب هللا لوسر نأ :هدج نع هيبأ نع مزح نب دمحم نبا رکب
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 يمدآلا يف ًادوصقم الامج لازأ وأ لامكلا ىلع ةعفنملا سنج توف اذإ هنأ فارطألا يف لصألاو

 ايظعت هجو لک نم فالتإلاب تحلم وهو « هجو نم سفنلا هفالثإل ةيدلا لك بجي لامكلا ىلع
 ‹ فنألاو ناسللا يف اهلك ةيدلاب ايک هللا لوسر ءاضق هلصأو « يمدآلل

 هللا لوسر هلمعتسا كاحضلا ابأ ىنكملا مزح نب ورمع عم هب ثعبو تايدلاو ننسلاو ضئارفلا

 ‹ نارجت ىلع وهو ا هللا لوسر يفوتو ةنس ةرشع عبس نبا ذئموي وهو نميلا نارجن ىلع اک

 . “"ةنيدملاب كلذ دعب تامو . ديزي هنبال نايفس يبأ نب ةيواعم ةعيب كردأ نأ ىلإ يقبو

 يمدآلا يف ًادوصقم الامج لازأ وأ لامكلا ىلع ةعفنملا سنج توف اذإ هنأ فارطألا يف لصألاو) :م

 نإف . ةيدلا لك بجي ال ثيح امهنم لماكب سيل ام ًازارتحا امهيف لامكلاب ديق :ش (لامكلا ىلع
 هتعفنم سنج تفي مل هنأل ةيدلا هيف بجت ال هنإف سرحأ ناسل عطقك دوصقم ًاوضع توفب ناك
 . «ةريخذلا» ىف هركذ . لامكلا ىلع ًالامج توف الو

 نسلاو ءاروعلا نيعلاو ءاجرعلا لجرلاو ءالشلا ديلاو نينعلاو يصح ا ةلآ يف كلذكو

 . لدع ةموكح هيف اغنإو ًاطخلا يف ةيدلا يف الو دبعلا يف صاصقلا بجي ال ءادوسلا

 بجي ال هنإف هجولا دلج خلس ول امك لامكلا ىلع ًالامج توف هلوق ىلع لكشي : ليق نإف

 . ؟ لامكلا ىلع ًالامج توف دقو ةيدلا لامك

 ةيدلا بوجو انبهذم نكلو اذه يف ةياور ال : « هحرش» يف مالسأإلا خيش ركذ : انلق

 . لامكلا ىلع لامحجلا توف دقو ةيدلا بجت ال ثيح رافظألا عطق ول اب لكشي : ليق نإف

 . هيف خياشملا فلتخا دقف « اذه يف ةياور ال : تلق

 (يمدآلل اميظعت هجو لك نم فالتإلاب قحلم وهو « هجو نم سفنلا فالتإل ةيدلا لك بجي) :م

 :ش ( ةي هللا لوسر ءاضق هلصأو) :م هجو لك نم فالتإلاب هجو نم فالتإلا قحلأ عرشلاو :ش
 هريغ انسقف :ش (فنألاو ناسللا يف اهلك ةيدلاب) :م اي هللا لوسر ءاضقل اذه انفرع همكح يأ

 . هيلع

 هدج نع هيبأ نع مزح نب دمحم نب ركب يبأ نع يرهزلا نع مقرأ نب ناميلس نع )٤١۱۳( يئاسنلا هاور (1)

 يرهزلا نع رمعم نع سنوي نع بهو نبا نع يئاسنلا هجرخأو . فيعض مقرأ نب ناميلسو : ًاعوفرم
 نب دمحم نب رکب يأ نع ينالوخلا دواد نب ناميلس نع (۳۹۷ /۱) مکاحلا هجرخأو « حصألا وهو « ًالسرم

 . حيحص هدانسإ : لاقو . هركذف « هدج نع هيب نع مزح نب ورمع
 نع ًالوصوم حصيال ثيدحلاو . نسحلا ةبتر نع هثيدحب لزني ال مالك هيف دواد نب ناميلسف ؛ نسح وه لب : تلق

 . ملعأ هللاو ‹ يرهزلا
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 وهو لامكلا ىلع لامحجملا لازأ هنأل ةيدلا فنألا يف : لوقنف . ةريثك عورف بحسنت اذه ىلعو

 ةيد ىلع دازي ال ةبصقلا عم نراملا عطق ولو « انركذ امل ةبنرألا وأ نراملا عطق اذإ اذكو ‹ دوصقم

 هضعب عطق يف اذكو ‹ قطنلا وهو ةدوصقم ةعفنم تاوفل ناسللا اذكو « دحاو وضع هنأل ةدحاو

 ضعبب ملكتلا ىلع ردق ولو ‹ ةمئاق ةلآلا تناك نإو ةدوصقم ةعفنم تيوفتل مالكلا عنم اذإ

 الام ردقبف ‹ ناسللاب قلعتت فورح ددع ىلع :ليقو فورحلا ددع ىلع مسقي :ليق « فورحلا

 ‹ بجي ردقی

 :م هلوقب اهنم نيب :ش (ةريشك عورف بحسنت) :م لصألا اذه ىلع يأ :ش (اذه ىلعو) :م

 يف بولطم ينعي هنأل :ش (دوصقم وهو لامكلا ىلع لاما لازأ هنأل ةيدلا فنألا يف :لوقنف)

 امهنأل ةدحاو ةيد ىلع دازي ال امهعطق ولو « ةبنرألا عطق وأ ةبصقلا نود نراملا عطق ءاوس يمدآلا

 :هلوق وهو :ش (انركذ امل) :م ةبنرألا عطق وأ يأ :ش (ةبنرألا وأ نراملا عطق اذإ اذكو) :م دحاو وضع

 . . لدع ةموكح ةبصقلا يفو ةيدلا نراملا يف : يعفاشلا لاقو

 ول « هانرکذ دقو :ش (دحاو وضع هنأل ةدحاو ةيد ىلع دازي ال ةبصقلا عم نراملا عطق ولو ) :م

 « رخآلا يف امهدحأ لخديالف « فنألا ريغ يف مشلا نأل ناتيد هيلعف همش بهذف هفنأ عطق

 ةدوصقم ةعفنم تاوفل) :م دحأل فالخ الب ةيدلا هيف ينعي :ش (ناسللا اذكو) :م نذألا عم عمسلاك

 :ش (هضعب عطق يف اذكو) :م . قطنلاب الإ هتيميهب قرافي ال يمدآلاو « ملكتلاو :ش (قطنلا وهو

 ةيدلا نأل ‹ :ش ( ةمئاق ةلآلا تناك نإو ‹ ةدوصقم ةعفنم تيوفتل مالكلا عنم اذإ) :م . ةيدلا ةميق ينعي

 . ةلماك ةيدلا بجتف ضعبلا تيوفتب بجت

 ةيدلا :ش (مسقي : ليق) :م . هيف خياشملا فلتحخا :ش (فورحلا ضعبب ملكتلا ىلع ردق ولو) :م

 ةمئألا لوق وهو « مجعملا فورح نم نيرشعلاو ةينامثلا فورحلا يأ :ش (فورحلا ددع ىلع) :م

 لادلاو ميجلاو ءاثلاو ءاتلاو فلألا يهو :ش (ناسللاب قلعتت فورح ددع ىلع : ليقو) :م . ةثالثلا

 . نونلاو ماللاو ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلاو نيشلاو نيسلاو يازلاو ءارلاو لاذلاو

 . فرعام ىلع قلحلا ىصقأ نم هنأل رظن هيف كلذ نم فلألا نوك ليق

 نم هصخي ام همزلي اهنم فرح نايت هنکي ال ام ردقیف يأ :ش (بجي ردقي ال ام ردقبف) :م
 ارقي نأ هرمأف -هنع هللا يضر- يلع نمز يف لجر ناسل فرط عطق الجر نأ : يور . ةيدلا

 ةيدلا نم بجوأ ارقي مل امو « كلذ ردقب ةيدلا نم طقسأ افرح أرق املكف « ث « ت « ب فلأ
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 زجع نإو ‹ فالتخالا عم ماهفإلا لوصحل لذع ةموكح بجي اهرثكأ ءادأ ىلع ردق نإ :ليقو

 هب توفي هنأل ركذلا اذكو « مالكلا ةعفنم لصحت ال هنأ رهاظلا نأل ةيدلا لك بجي رثكألا ءادأ نع

 قالعإلا قيرط وه يذلا حاليإلاو ءاملا قفدو هب ىمرلاو لوبلا كاسمتساو داليإلاو ءطولا ةعفنم

 عباتلاك ةبصقلاو قفدلاو جاليإلا ةعفنم يف لصأ ةفشحلا نأل ؛ ةلماك ةيدلا ةفشحلا يف اذكو « ةداع

 هشاعم يف هسفنب عفتني هب ذإ كاردإلا ةعفنم تاوفل ةيدلا برضلاب بهذ اذإ لقعلا يفو : لاق . هل

 ةعفنماهنم دحاو لك نأل هقوذ وأ همش وأ هرصب وأ هعمس بهذ اذإ اذكو : لاق . هداعمو

 اهب بهذ. ةدحاو ةبرض يف تايد عبرأب ىضق -هنع هللا يضر- رمع نأ :يور دقو ءةدوصقم

 . رصبلاو عمسلاو مالكلاو لقعلا

 زجع نإو ‹ فالتخالا عم ماهفإلا لوصحل لدع ةموكح بجي اهرثكأ ءادأ ىلع ردق نإ : ليقو) م

 هيف بجت يآ :ش (ركذلا اذكو « مالكلا ةعفنم لصحت ال هنآ رهاظلا نأل ةيدلا لك بجي رثكألا ءادأ نع

 يمر يأ :ش (هب يمرلاو لوبلا كاسمتساو داليإلاو ءطولا ةعفنم هب توفي هنأل) :م . فالح الب ةيدلا

 لصحي دق وأ ةداعلاب ديق :ش (ةداع قالعإلا قيرط وه يذلا جاليإلاو ءاملا قفدو) :م ركذلاب لوبلا

 اهيلع رسعت قحسلاب تلمح ول ركبلا نإف « ةداعلا فالح هنآ الإ « اضيأ قحسلاب قالعإلا

 ةيدلا) :م بجت ةفشحلا عطق يفو يأ :ش (ةفشحلا يف اذكو) :م داليإلا توفي هعطقب نأ ملعف ةدالولا

 ريكذتلاو ةفشحلل يأ :ش (هل عباتلاك ةبصعقلاو قفدلاو جاليإلا ةعفنم يف لصأ ةفشحلا نأل ةلماك

 بجي ةعفدب لكلا عطق اذإ اولاق ركذلا عم نييشنألا يفو : «يفاكلا حرش» يفو . روكذملا رابتعاب

 عطق ولو < ًاضيأ ناتيد بجت نييشألا مث ًالوأ ركذلا عطق يأ ‹ نيتعفدب امهعطق ولو « ناتيد
 يصخلا ركذك راصف لدع ةموكح ركذلا يفو ةيدلا نييشنألا يف بجت ركذلا مث ًالوأ نييشنألا

 . فيعضلاو

 هسأر برض اذإ ينعي :ش (ةيدلا برضلاب بهذ اذإ لقعلا يفو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 يف هسفنب عقتني) :م لقعلاب يأ :ش (هب ذإ كارذإلا ةعفنم تاوفل) :م ةيدلا هيف بجي هلقع بهذف

 هب صتخي ام مظعأ نم لقعلا ذإ هترخآ يفو يأ :ش (هداعمو) :م < هايند يف يأ :ش (هشاعم

 . ةدوصقم ةعفنم هيف ناكف « مئاهبلا نع زاتيب هبو ءايشألا كردي «يمدآلا

 لك نأل هقوذ وأ همش وأ هرصب وأ هعمس بهذ اذإ) :م ةيدلا بجت اذكو يأ :ش (اذكو :لاق) :م

 ةدحاو ةبرض يف تايد عبرأب ىضق -هنع هللا يضر- رمع نأ : يور دقو « ةدوصقم ةعفنم امهنم دحاو

 نع دلاخ وبأ انثدح هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ىور :ش (رصبلاو عمسلاو مالكلاو لقعلا اهب بهذ
 وبأ كاذ ليقف ةنعف تنعف مجامجلا نمز يف ًاخيش تعمس : لاق -هنع هللا يضر- يبارعألا فوع

 هللا يضر- باطخلا نب رمع نمز يف هسأر يف رجحب الجر لجر ىمر لاق ةبالق يبأ مع بلهم
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 سأرلا رعش يفو : لاق . لامجلا ةعفنم هب توقي هنأل ةيدلا تبنت ملف تقلح اذإ ةيحللا يفو : لاق

 كلذ نأل ؛ لدع ةموكح امهيف بجت -هللا همحر- ىعفاشلا لوق وهو « كلام لاقو « انلق امل ةيدلا

 ء دالبلا ضعب يف اهضعب ةيحللاو هلك سأرلا رعش قلحي اذهلو « يمدآلا يف ةدايز

 ىلاعت هللا يضر- رمع اهب ىضقف « ءاسنلا برضي ملف هركذو هناسلو هلقعو هعمس بهذف -هنع

 . یهتنا « رح وهو « تاید عبراب -هنع

 وأ .يناجلا هقدص اذإ : ليقف ساوحلا هذه باهذ ةفرعم يف ريسفتلا قيرط يف فلتخاو

 مل نإف ‹ كلذ ىلإ ةلصوملا لئالدلا هيف ربتعي : ليقو اهتاوف تبث لكنو تابثلا ىلع فلحتسا

 نإف ىدانيو لفاغتي نأ عمسلا ةفرعم قيرطو راكنإلاو ىوعدلا هيف ربتعي كلذب ملعلا لصحي
 . عمسي هنأ ملع باجأ

 برض الجر نأ دامح نب ليعامسإ نع يرودقلاو يضاقلا مزاح يبأ نع يفطانلا ىكحو
 يهو اهيلإ تفتلا مث ءاضقلاب ليعامسإ لغتشاف ٠ بهذ اهعمس نأ تمعزف « هتأرما سر ىلع
 . ةعماس اهنأ ملعف اهبايث ملت تلعجف « كتروع يرتسا : لاقف ةلفاغ

 قيرط امآو « يناجلل هيف لوقلاو عمسلا باهذ فرعن ال : «ىقتنملا »يف فسوي وبأ لاقو

 هنيع تعمد نإف نيعلا حوتفم سمشلا لبقتسي يزارلا لتاقم نب دمحم لاق رصبلا باهذ ةفرعم

 ىقلي هنأ -هللا همحر- يواحطلا ركذو « بهاذ رصبلا نأ ملع عمدت مل نإف قاب رصبلا نأ ملع
 مل نإ : لصألا يف دمحم لاقو « هرصب بهذي مل هنأ ملع ةيحلا نم بره نإف « ةيح هيدي نيب
 . تابثلا ىلع هنيي عم يناجلل لوقلاو ىوعدلا هيف ربتعي انركذ اجب ملعي

 اذإف دحاو عضوم يف ةدحاو ةيانج اذه نأل ةيدلا يف ةمألا شرأ لخدي :“يفاكلا حرش» يفو

 هل ام هيدي نيب عضوي نأ مشلا باهذ ةفرعم قيرطوءيش اهيف بجي مل ةيدلا لقعلا يف بجو
 . «يواحطلا حرش» يف هلاق « همش بهذي مل هنأ ملع كلذ نم ىقتا نإف « ةهيرك ةحئار

 :م بجي اهضرع يأ :ش (تبنت ملف تقلح اذإ ةيحللا يفو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 وأ ةأرما وأ لجر رعش ناك ءاوس :ش (ةيدلا سأرلا رعش يفو لاق . لامجلا ةعفنم هب توفي هنأل ةيدلا)

 ‹ هيف ءيش ال ةنسلا يضم لبق تام نإو « ةيدلا بجت مل تبن نإف ةنس لجؤيو « ريغص وأ ريبک

 لوق وهو ‹ كلام لاقو) :م . لامجلا هب توفي هنأ وهو :ش (انلق ال) :م . دمحأو يروثلا لاق هبو

 اذإ :ش (لدع ةموكح) :م « سرلا رعشو ةيحللا يف يأ :ش (امهيف بجت :-هللا همحر-يعفاشلا

 يأ :ش (اهضعب ةيحللاو هلك سأرلا رعش قلحي اذهلو « يمدآلا يف ةدايز كلذ نأل) :م اتبني ملو اقلح

 ةيحللا مدع نوكيدقو . اوقلحي مل الامج ناك ول :ش (دالبلا ضعب يف) :م ةيحللا ضعب قلحي

 يلصألا لامجملا ةلمج نم كلذ ناك ولف . درمأ مهلك ةنجلا لهأو « لاوحألا ضعب يف الامج
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 يف ةيحللا نآ : انلو . ةميقلا ناصقن دبعلا رعش يف بجي اذهلو « قاسلاو ردصلا رعشك راصو

 رعش اذكو« نرتصخاشلا نينذألا يف امك ةيدلا بجتف لامكلا ىلع هتيوفت اهقلح يفو لامج اهتقو

 ال هنأل قاسلاو ردصلا رعش فالخب هرتس يف فلكتي ةقلخ همدع نم نأ ىرت الآ « لامج سأرلا

 ‹ ةميقلا لامك اهيف بجي هنأ :-هللا همحر- ةفينح يبأ نعف :دبعلا ةيحل امأو . لامج هب قلعتي

 . رحلا فالخب لامجلا نود لامعتسالاب ةعفنملا دبعلاب دوصقملا نأ رهاظلا ىلع جيرختلاو

 . هب ىلوأ ةنجلا لهأ ناكل

 . لامجلا هيف سيل اذإ :ش (قاسلاو ردصلا رعشك) :م اذه مكح يأ :ش (راصو) :م

 ناصقن دبعلا رعش يف بجي ) :م يمدآلا يف ةدايز سأرلا رعش نوك لجألو يأ :ش (اذهلو) :م

 . هتمیق نم صقنی ام هيف بجی هرعش قلح اذإ ينعي :ش (ةميقلا

 : يورو :ش (ةيدلا بجتف لامكلا ىلع هتيوفت اهقلح يفو لامج اهتقو يف ةيحللا نأ : انلو) :م

 ىلع ليلدلاو «بئاوذلاب ءاسنلاو ىحللاب لاجرلا نيز نم ناحبس نوحبسي ةكئالم ىلاعت هلل نأ

 ‹نيعألا يف جمسي ةيحل هل تبثي ملو ةخوخيشلاو ةلوهكلا دح غلب اذإ لجرلا نأ لامج ةيحللا نأ

 . ًائيش دعي هنأ كش الف ربكلاو رومضلا ةلاح ىف امأو « رغصلاو ةوارطلا ةلاح يف جمسي ال امنإو

 سانلا يف بيع عرقلا نإف « هيلع نمز دعب عرقلا هيف رهظي تبني ملو قلح اذإ سأرلاو
 . هبويع رئاس رتسب فلكتي امك هسأر رتس يف عرقألا فلكتي اذهلو

 هيف نإف ‹ عفترا : حتفلاب صخش نم نيتعفترملا يأ :ش (نوتصخاشلا نينذألا يف امك) :م

 (ةقلخ) :م سأرلا رعش مدع نم يأ :ش (همدع نم نأ ىرت الأ «لامج سأرلا رعش اذكو) :م

 :ش (لامج هب قلعتي ال هنأل قاسلاو ردصلا رعش فالخب هرتس يف فلكتي) :م ةقلخلا ثيح نم يأ :ش

 . (ةميقلا لامك اهيف بجي هنأ:-هللا همحر- ةفينح يب نعف دبعلا ةي امأو) :م نآلا هانركذ دقو يأ

 تاوفل رحلا يف ةيدلاب ًارابتعا -هللا همحر- ةفينح يبأ نع -هللا همحر- نسحلا ةياور يهو

 . لامحلا

 نود لامعتسالاب ةعفنملا دبعلاب دوصقملا نأ) :م ةياورلا رهاظ يأ :ش (رهاظلا ىلع جيرختلاو) م

 ضعب قلح ولو لامحلا هيف دوصقملا نإف :ش (رحلا فالخب) :م ةميقلا ناصقن بجيف :ش (لامجلا
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 ةي :لاقو. اهفارطأ ضعبك راصف ةيحلل عبات هنأل حصألا وه لدع ةموكح براشلا يفو : لاق

 ناو هنیزی الو هنیشب هدوجو نال هقلح يف ءيش الف ةدودعم تارعش هنقذ ىلع ناک نإ جسوکلا
 هيف نأل « لدع ةموكح هيفف لصتم ريغ هنكل ًاعيمج نقذلاو دخلا ىلع ناكو كلذ نم رثكأ ناك
 هلك اذهو « لامجلا ىنعم هيفو جسوكب سيل هنأل ةيدلا لامك هيفف ًالصتم ناك نإو لامحجلا ضعب
 بدؤيو ةيانجلا رثأ قبي مل هنأل ؛ ءيش بجب ال ناك امك ىوتسا ىتح تتبن نإف « تبنلا دسف اذإ
 يف ءيش بجي ال هنأ :-هللا همحر- ةفينح يبأ نعف ءاضیب تتبن نإو ‹« لحي ال ام هباکترا ىلع

 هنأل رحل ا
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 . ًالصأ

 هتيحل تناك اذإ ةيدلا لامك اهب بجياغنإ : ةيحللا يف لوقي يناودنهلا رفعج وبأ ناکو
 ريغ تناك نإو اهیف ءيش الف اهب لمجتي ال ةقرفتم تاقاط تناك اذإ امأو « اهب لمجتي ةلماك

 ضيبأ تبنف قلح ولو « لدع ةموكح اهيفف نيشي ام تسيلو لماك لامج اهب عقي الو « ةرفوتم
 هنأ حيحصلاو . هيف انخياشم فلتخا هناوأ ريغ يف ناك نإو « ءيش بجي ال هناوآ يف ناك نإ
 . لدع ةموكح هيف بجي

 وبأ لاق . باش لجرلاو ضيبأ تبنف هسأر قلح ولو ٠: يواحطلا حرش)» يف لاقو

 ةموكح بجي :لاقو « ناصقنلا بجي دبعلا يفو ءيش بجي ال رحلا يف -هللا همحر-ةفينح
 وأ ةلصقتم ةيحل تناك نإف « لجر ةيحل قلح لجر «تاعقاولا »يفو ٠ دبعلاو رحلا يف لدعلا

 امدعب لدع ةموكح اهيف هيلعف ًاجسوك ناك نإو « تبنت مل نإ ةيدلا هيفف ةفيثك وأ ةقيقر وأ ةفيفخ
 ىلعف ًأطخ ناك نإو « دمعلا لقعت ال ةلقاعلا نأل هلام يفف ًادمع ناك نإف « تبنت ملف هنس رظتني
 . دمعلاو ًاطغلا لتق يف امك هتلقاع

 يف -هللا همحر- يفطانلا هلقان :ش (لدع ةموكح براشلا يفو) :م فنصملا يآ :ش (لاق) :م
 وضع هنأل ةيدلا لامك هيف بجي هنأ خياشملا ضعب لوق نع هب زرتحا :ش (حصألا وه) :م سانجألا
 :ش (اهفارطآ ضعبك راصف ةيحلل عبات) :م براشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م :فنصملا لاق . ةدح ىلع
 .اذه اذكف لدع ةموكح بجي ةيحللا فارطأ ضعب قلح اذإف ةيحللا فارطأ ضعبك يأ

 هنيشب هدوجو نأل هقلح يف ءيش الف ةدودعم تارعش هنقذ ىلع ناك نإ جسوكلا يحلو : لاق) :م
 نأل لدع ةموكح هيفف لصتم ريغ هنكل ًاعيمج نقذلاو دخلا ىلع ناكو كلذ نم رثكأ ناك نإو « هنيزي الو
 اذإ هلك اذهو لامحج لا ىنعم هيفو جسوكب سيل هنأل ةيدلا لامك هيفف ًالصتم ناك نإو « لامحجلا ضعب هيف

 قلاحلا يأ :ش (بدؤيو ةيانجلا رثأ قبي مل هنأل ءيش بجي ال ناك امك ىوتسا ىتح تتبن ناف تبنملا دسف
 هنأل رحلا يف ءيش بجي ال هنآ -هللا همحر- ةفينح يبآ نعف ءاضيب تتبن نإو لحي ال ام هباکترا یلع) :م
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 لدع ةموكح بجت امهدنعو « هتميق صقني هنأل « لدع ةموكح بجت دبعلا يفو « الامج هديزي

 نيبجاحلا يفو . روهمجلا اذه ىلع ء ًاطخلاو دمعلا يوتسيو «هنيزي الو هنيشي هناوأ ريغ يف هنأل

 ء لدع ةموكح بج - هللا امهمحر-يعفاشلاو كلام دنعو ةيدلا فصن امهادحإ يفو « ةيدلا

 ء ةيدلا نيلجرلا يفو « ةيدلا نيديلا يفو « ةيدلا نونيعلا يفو : لاق . ةيحللا يف هيف مالكلا رم دقو

 نب ديعس ثيدح يف يور امك « ةيدلا نييثنألا يفو « ةيدلا نينذألا يفو « ةيدلا نيتفسشلا يفو
 ءايشألا هذه نم دحاو لك يفو : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع -هنع هللا يضر- بيسما

 يفو «ةيدلا نينيعلا يفو» : مزح نب ورمعل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هبتك اميفو ةيدلا فصن

 .« ةيدلا فصن امهادحإ

 يف :ش ( لدع ةموكح بجت امهدنعو « هتميق صقني هنأل لدع ةموكح بجت دبعلا يفو « الامج هديزي

 سرلا رعش يف ينعي :ش ( اطخلاو دمعلا يوتسيو « نيزي الو هنیش هنو ريغ يف هنأل ) :م ًاضیأ رحلا

 . بجاحلا رعش يف اذكو « ةيحللاو

 لاقو ‹ يزارتألا هلاقو «« رداونلا» ةياور نع هب زرتحا :ش (روهمججلا اذه ىلع) :م

 دمعلا يف ةيحللاو بجاحلا رعش يف بجي : رهاظلا باحصأ مهو سانلا ضعب لاقو : يكاكلا

 . صاصقلا

 ريغ هنآ رهظ مث قلحف مدلا حابم هنظي نأ : يه ًاطخ ةيحللاو سأرلا رعش قتلح ةروص : ليق

 . حابم

 ملف اعبت وأ نيبجاحلا قلح اذإ ينعي :ش (ةيدلا فصن : امهادحإ يفو « ةيدلا نيبجاحلا يفو) :م

 بج :-هللا امهمحر- يعفاشلاو كلام دنعو) :م . لامكلا ىلع لامجلا لازأ هنأل ةيدلا بجت اتبني

 مالكلا رم دقو) :م قافتالاب صاصقلا بجي الو رعشلا يف هنابجوي ال امهنأل :ش (لدع ةموكح

 . ةيدلا تبنت ملف تقلح اذإ ةيحللا يفو : هلوق دنع يأ :ش (ةيحللا يفو هيف

 يفو « ةيدلا نيلجرلا يفو « ةيدلا نيديلا يفو « ةيدلا نينيمعلا يفو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 يضر- بيسملا نب ديعس ثيدح يف ىور امك « ةيدلا نييئنألا يفو « ةيدلا نينذألا يفو « ةيدلا نيتفشلا
 . بيرغ اذه :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع -هنع هللا

 هيلع يبنلا هبتك اميفو ةيدلا فصن ءايشألا هذه نم دحاو لك يفو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 يف اذه ريدقت :ش ( « ةيدلا فصن امهادحإ يفو « ةيدلا نينيعلا يفو » : مزخ نب ورمعل مالسلاو ةالصلا

 ديلا يفو ‹ ةيدلا فصن ةدحاولا نيعلا يفو : مزح نب ورمعل بتكاميفو « روكذملا لصفلا

 . ةيدلا فصن ةدحاولا لجرلا يفو « ةيدلا فصن ةدحاولا
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 ‹ ةيدلا لك بجيف لامجلا لامك وأ ةعفنلا سنج تيوفت ءايشألا هذه نم نينثالا تيوفت يف نألو

 نم هيف امل ةأرملا ىيدث ىفو : لاق . ةيدلا فصن بجيف فصنلا تيوفت امهادحإ تيوفت يفو

 بجت ثيح لجرلا ييدث فالخب انيب ام ةأرملا ةيد فصن امهادحإ يفو ةعفنملا سنج تيوفت

 تاوفل ةلماك ةيدلا ةأرملا يتملح يفو لامجلاو ةعفنملا سنج تيوفت هيف سيل هنأل لدع ةموكح

 نينيعلا رافشأ يفو : لاق . هانيب امل اهفصن امهادحإ يفو نبللا كاسمإو عاضرإلا ةعفنم سنج

 ركذ امك ًازاجم بادهألا هدارم نأ لمتحي :- هنع هللا يضر- لاق . ةيدلا عبر اهادحإ يفو «ةيدلا

 لصألا يف -هللا همحر -دمحم

 لك بجيف « لامجملا لامك وأ ةعفنملا سنج تيوفت دايشألا هذه نم نينثالا تيوفت يف نألو) :م

 . ( ةيدلا فصن بجيف فصنلا تيوفت امهادحإ تيوفت يفو «ةيدلا

 يفو « ةعفنملا سنج تيوفت نم هيف امل ةيدلا ةأرملا ييدث يفو) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلإ ءايشألا هذه نم نينثالا تيوفت نأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل ةأرملا ةيد فصن امهادحإ

 ةلماك ةيدلا ةأرملا يتملح يفو « لاسمجلاو ةعفنملا سنج تيوفت هيف سيل هنأل لدع ةموكح بج ثيح)

 همحر - دمحأو « - هللا همحر - ىعفاشلا لاق هبو :ش ( نبللا كاسمإو عاضرإلا ةعفنم سنج تاوفل
 . لدع ةموكح بجت الإو ةيدلا تبجو نبللا بهذ نإ : كلامو يروثلا لاقو « - هللا

 (هانيب امل ) :م ةيدلا فصن يأ :ش ( اهفصن ) :م نيتملحلا ىدحإ يف يآ :ش ( امهادحإ يفو ) :م

 . هرخآ ىلإ نينثالا توفت يف نأل : هلوق دنع يأ :ش

 فصن هيف ةملحلا هيفو يدثلا عطق وأ اهدحو ةأرملا يدث نم ةملحلا عطق نإو : يخركلا لاقو

 . لوألا نم ءربلا لبق كلذ ناك اذإ نيتبرض وأ ةبرضب كلذ ناك ءاوسو « يدثلاو ةملحلل ةيدلا

 . ةايحلا لوأ امهو « هفرط ىف ناتتبانلا يدثلا اتملح : «ةرهمحلا» يفو

 وهو مضلاب رفشلا عمج رافشألا :ش ( نينيعلا رافشأ يفو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءةيدلا بجت يأ :ش (ةيدلا ) :م نافجألا ىلع يذلا رعشلا وهو «بده عمج وهو «بادهألا تبنم

 . ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه :ش ( ةيدلا عبر ) :م رافشألا دحأ يف يآ :ش ( امادحإ يفو) :م

 يرودقلا دارم يأ :ش ( هدارم نأ لمتحي ) :م فنصملا يأ :ش (:- هنع هللا يضر-لاق ) :م

 يف-هللا همحر- دمحم رکذامک ) م زاجملا ثيح نم يأ :ش ( ؟زاجم بادهآلا ) :م رافشألا نم

 لهأ هأطخ دقو « نيعلا فورح ىلع تبني يذلا رعشلل اًمسا رافشألا لعج ثيح :ش ( لصألا
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 سنجو لامكلا ىلع لامجلا توفي هنأل اذهو « ريعبلا يف ةقيقح يهو ةبرقلل ةياورلاك ةرواجملل

 يف بجاولا ناك اذإو « بدهلاب عفدني وه ذإ نيعلا نع ىذقلاو ىذألا عفد ةعفنم يهو « ةعفنملا

 نآ لمتحيو « اهعابرأ ةثالث اهنم ةئالث يفو « ةيدلا عبر اهدحأ يف ناك ةعبرأ يهو ةيدلا لك لكلا

 لكلا نأل ةدحاو ةيد هيقف اهبادهأب نوفجلا عطق ولو « اذكه هيف مكحلاو رعشلا تبنم هدارم نوكي

 رشع نيلجرلاو نيديلا عباصأ نم عبصأ لك يفو : لاق . ةبصقلا عم نراملاك راصو دحاو ءيشك

 “ لبإلا نم رشع عبصأ لك يف» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةيدلا

 . ابادهأ ىمست روعشلاو روعشلا تبانم راعتسا ول امك اذه يف ةغللا

 قیرطہ نوکی نأ لمتحی : لوقب ادمحم مهتئطختل اًعفد - هنع هللا يضر - ةفينح وبأ لاقو

 مالك يف عباتتزاجلملاو ‹ لاحلا ىلع لحملا مسا قالطإ قيرط نم :ش ( ةرواجملل ) :م زاجللا

 . مولعلا نم هل ةفرعم ال نم الإ هركني ال برعلا

 يف ةقيقح يهو ةبرقلل ةياورلاك ) :م : هلوقب زاجملا اذهل اريظن - هللا همحر - فنصملا ركذو

 ىتح كلذ رثكو ةياورلا ءاملا هيلع لمحي يذلا ريعبلا نأل ريعبلا يف ةقيقح ةياورلا يأ :ش ( ريعبلا

 . ءامس رطملا يمس امك ةرواجملل اًراجم ةياور ةبرقلا اومس

 عير امهدحأ يفو نينيعلا رافشأ يف ةيدلا بوجو نم انركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م

 وهو :ش ( ىذقلاو ىذألا عفد ةعفنم يهو « ةعفنملا سنجو لامكلا ىلع لامجلا توفي هنأل ) :م ةيدلا

 لک يف يأ :ش (لكلا يف بجاولا ناك اذإو «بدهلاب عفدني وه ذإ نيعلا نع ) :م . نيعلا يف عقي يذلا

 يأ :ش ( اهعابرأ ةثالث اهنم ةثالث يفو « ةيدلا عبر اهدحأ يف ناك ةعبرأ يهو ةيدلا لك ) :م رافشألا

 . ةيدلا عابرأ ةثالث

 بادهألا هدارم لمتحي : هلوق ىلع فطع اذه :ش ( رعشلا تبنم هدارم نوکی نأ لمتحیو ) :م

 هيف مكحلاو ) :م رعشلا تبنم وهو ةقيقحلا رافشألا نم يرودقلا دارم نوكي نأ لمتحيو يأ ازاجم

 . دحاو لكلا يف مكحلاو ءاعيمج زاجملاو ةقيقحلا لمتحي يرودقلا مالك لصاحلاو :ش ( اذکھ

 ءيشك لكلا نأل ةدحاو ةيد هيفف اهبادهأب نوفحجلا عطق ولو ) :م : - هللا همحر - فنصلملا لاق

 ال يتلا نافجألا عطق اذإ : «ةفحتلا» يفو « فنألا ةبصق يأ :ش ( ةبصقلا عم نراملاك راصو دحاو

 . لدعلا ةموكح بجت اهل رافشأ

 رشع نيلجرلاو نيديلا عباصأ نم عبصأ لك يفو ) :م -هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( «لبإلا نم رشع عبصأ لك يف» ) :م ةي يبنلا لوق يأ :ش (: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةيدلا

 - يرعشألا ىسوم وب مهنم « - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج نع يور اذه
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 : لاق . اهيلع ةيدلا مسقنتف رشع يهو « ةلماك ةيد هيفو ةعفنملا سنج تيوفت لكلا عطق يف نألو

 نيميلاك هيف ةدايزلا ربتعت الف ةعفنملا لصأ يف ءاوس اهنألو « ثيدحل! قالطإل ءاوس اهلك عباصألاو

 مث ةلماك ةيدلا بجتف يشملا ةعفنم اهلك عطقب توفي هنأل نيلجرلا عباصأ اذكو « لامشلا عم

 . ًاراشعأ اهيلع ةيدلا مسقنتف عباصأ رشع امهيف

 : لاق ل يبنلا نع - هللاامهمحر- يئاسنلاو دواد وبآ هجرخأ « - هنع ىلاعت هللا يضر
 - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا مهنمو « “ لبإلا نم رشع عبصأ لك يف ءاوس عباصألا»
 لبإلا نم ةرشع ءاوس نيلجرلاو نيديلا عباصأ ةيد » : يي هللا لوسر لاق : لاق يذمرتلا هنع هج رخ
 . بیرغ حیحص نسح ثیدح : لاقو ٩ عبصآ لک يف

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةجام نبا هجرخأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع مهنمو
 يف نألو ) :م « لبإلا نم رشع دحاو عبصأ لك يف ءاوس اهلك عباصألا » : لاق ةي يبنلا نأ هدج نع
 ىلع يأ اًراشعأ :ش ( اهيلع ةيدلا مسقنتف رشع يهو « ةلماك ةيد هيفو ةعفنملا سنج تيوفت لكلا عطق
 . " لبإلا نم رشع عبصأ لك يف ارشع عباصألا

 عباصأو نيديلا عباصأ يأ :ش ( ءاوس اهلك عباصألاو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 نب هللا دبعو « يلع بهذم وهو « روكذملا :ش ( ثيدححلا قالطإل ) :م ءاوس اهلك نيلجرلا
 ىضق هنأ - هنع هللا يضر - رمع نع ةياور الإ اًقالخ هيف ملعن الو . - امهنع هللا يضر-سابع

 اهيلت يتلا يفو ةرشعب ىطسولا يفو « ةرشع ينثا اهيلت يتلا يفو « ًالبإ رشع ةثالشب ماهبإلا يف
 . هللا مهمحر - ةماعلا لوقك هنع يورو . تس رصنخلا يفو عست

 يف يأ :ش (هيف ةدايزلا ربتعت الف ةعفنملا لصأ يف ءاوس ) :م عباصألا نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م
 امهيف ةيدلا بجت ثيح مكحلا باجيإ يف ءاوس امه ينعي :ش ( لامشلا عم نيميلاك ) :م ضعبلا
 ةعفنم اهلك عطقب توفي هنأل نيلجرلا عباصأ اذكو ) :م رثكأ نيميلا ةعفنم تناك نإو ءءاوسلا ىلع
 ( ؟راشعأ اهيلع ةيدلا مسقنتف عباصأ رشع ) :م نيلجرلا يف يأ :ش ( امهيف مث ةلماك ةيدلا بجتف يشملا

 ديمح نع رامتلا بلاغ نع ةبورع يبأ نب ديعس نع )٤٥٠۳١( يئاسنلا « )٤٥٥٩( دواد وبأ هج رخأ : فیعض (۱)

 بلاغ نع ةبعش نع )٤00۷( دواد وبأ هجرخأو « ًاعوفرم ىسوم يبأ نع سوأ نب قورسم نع لاله نبا
 . لاله نب ديمح امهنيب سل هب قورسم نع رامتلا

 قورسمو . ملعأ هللاو ‹ نيهجولا ىلع لاله نب ديمح نع ةراتو قورسم نع ةرات هيوري ناك بلاغ لعلف : تلق
 . لوبقم « بيرقتلا »يف ظفاحلا هيف لاقو لوهجم سوآ نبا

 . سابع نبا نع ةمركع نع يوحنلا ديزي نع )٠٤١١١( يذمرتلا هجرحأ (۲)

 . هدج نع هيبآ نع بیعش نب ورمع نع قارولا رطم نع (۲۹۵۳) هجام نبا هاور : نسح (۳)
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 يفف تالصفم اهيف امو ‹ عبصألا ةيد ثلث اهدحأ يفف « لصافم ةثالث اهيف عبصأ لك يفو : لاق

 سمخ نس لك يفو : لاق . عباصألا ىلع ديلا ةيد ماسقنا ريظن وهو عبصألا ةيد فصن امهدحأ

 يفوا : -هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لبإلا نم

 يف يور الو « انيور ام قالطإل ءاوس اهلك سارضألاو نانسألاو « لبإلا نم سمخ نس لك

 ءاوس اهلك نانسألاو : تاياورلا ضعب

 . عبصأ لك يف رشع يأ :ش

 اهدحأ يفف «لصافم ةثالث اهيف عبصأ لك يفو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلع ديلا ةيد ماسقنا ريظن وهو ‹ عبصألا ةيد فصن امهدحأ يفف نالصفم اهيف امو « عباصألا ةيد ثلث

 اهدحأ ةثالث اضيأ ماهبإلل : لاق هنأ كلام نع يكح ام الإ فالخ هيف سيل اذه :ش ( عباصألا

 عباصأو ءاهنم نطب ام ال رهاظلا يف رشعلا بوجو يضتقي رابتعالا نأل حيحصب سيلو « هنطابب

 . فالخ الب ءاوس نيلجرلاو نيديلا

 (: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لبإلا نم سمخ نس لك يفو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نس لك يفو :١ - هنع هللا يضر - يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح يف ) :م اب يبنلا لوقل يأ :ش

 رايب هللا لوسر نأ : سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم ةجام نبا جرخأو :ش (؛لبإلا نم سمخ

 . “"لبإلا نم اًسمخ نسلا يف ىضق
 نب ورمع ثيدح ىلإ هب راشأ :ش ( انيور ام قالطإل ءاوس اهلك سارضألاو نانسألاو ) :م

 :تاياورلا ضعب يف يور املو) :م . « لبإلا نم سمخ نسلا يفو » : هيف لاق - هنع هللا يضر -مزح

 هللا يضر - سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم هدنسم يف رازبلا هاور اذه :ش ( ءاوس اهلك نانسألاو

 لاقو . "« ءاوس هذهو « ءاوس اهلك نانسألاو ءاوس سرضلاو ةينثلا ١ : لاق ةا يبنلا نع - امهنع

 : لاقي نأ مالكلا قح نم ناكو « ءاوس اهلك سارضألاو نانسألاو : يرودقلا لاق : يزارتألا

 سرضلا نأل « ءاوس سارضألاو باينألاو :لاقيو «سارضألا ركذ الب ءاوس اهلك نانسألاو

 . ىهتنا . سرضلاو نسلا نيب ةرياخملا مهوي فطعلاو هلمشي نسلا نأل نسلا تحت لخد

 . ًاعوفرم « سابع نبا نع ةمركع نع ةداتق نع « )۲۹٥۰( هجام نبا « )٤٥٦۰( دواد وبآ نبا هاور : فیعض (۱)

 . مزح نب دمحم نب ركب يب ثيدح يف مدقت دق مكحلا اذهو . سلدم وهو ةداتق ةنعنعل فيعض وهو

 انث ثراولا دبع نب دمصلا دبع انث يلمسقلا هللا دبع نب ةدبع انثدح : لاق رازبلا دانسإ يعليزلا دروأ : حيحص (۲)

 نأل ةداتق ةنعنع نم ىشخي الو حيحص هدانسإو ًاعوفرم « سابع نبا نع « ةمركع نع « ةداتق نع « ةبعش
 . ةبعش وه هنع يوارلا
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 نإف طخ ناك اذإ اذهو ‹ عباصألاو يديألاك لضافتلا ربتعي الف ءاوس ةعفنم ا لصأ یف اهلك نألو
 ةيد هيفف هتعفنم بهذأف ًاوضع برض نمو :لاق . تايانحلا ىف رم دقو « صاصقلا هيفف ًادمع ناك

 تيوفت قلعتملا نأل اهؤوض بهذ اذإ نيعلاو ٠ تلش اذإ ديلاك ةلماك

 : باوصلاو « رظن هيف : اولاق « ءاوس اهلك سارضألاو نانسألاو : هلوق : لمكألا لاقو

 ءاوس اهلك سارضألاو باينألاو : لاقيو « ءاوس اهلك نانسألاو : لاقي نأ مالكلا قح نم ناكو

 قوف نانثا ةمدقتملا نانسألا يهو ايانث اهنم عبرأ نوثالثو نانثا هتحت لخدي سنج مسا نسلا نأل

 اهلثمو « تايعابرلا يلت باينأ اهلثمو ايانثلا يلي ام يهو « تايعابر اهلشمو «لفسأ نانثاو
 ثالثو قوف ثالث بناج لك نم نيحاوطلا ىمست انس ةرشع يتنثاو « باينألا يلت سارضآأ
 نانسألا ىصقأ يف يهو «ذجاونلا ىمستو « نانسألا رخآ يهو « نايرخأ نانثا نهدعبو لفسأ

 نأ حصيالف ‹«لقعلا لامك تقو غولبلا دعب تبني هنأل ملحلا نس ىمستو «ذجان عمج يهو

 . ىهتنا . ءاوس اهضعبو نانسألا ىنعم ىلإ هدوعل ءاوس سارضألاو نانسألا : لاقي

 ةهج نم ةلصاح نانسألاو سارضألا نيب ةرياغملا ثيح نم رظنلا عنم نكي : تلق
 : «ةصالخلا» يفو . ةرياغملا مهوتت ال ةيشيحلا هذه نمف « نانسألا نم سرضلا ريغ نأل ةيمستلا

 ناك نإو « ةلقاعلا ىلع ةئامسمخ بجت ًاطخ ناك نإ تطقسو تلوحت ىتح لجر نس برض ول

 ولو « ردان غولبلا دعب تابنلا نألينأتسي ال غلابلا نس علق اذإ ريغصلا يواستلا يفو صتقي ادمع
 ال تبن مث غلابلا نس علق ول اذه عمو . ردانب سيل تابنلا نأل لوح ىنأتسي يبصلا نس عطق

 يسخرسلا مامإلا ةخسن يفو . غلابلا يف لجؤي هنأ ىلإ ةراشإ :«ةصالخلا» يفو هيلع ءيش

 يف اذكهو «ءعطقلاو رسكلا يف هتابن ىجري ال يذلا ريبكلا يف ًالوح ىنأتسي :-هللا همحر-

 هنانسأ عيمج عطق ولو لجؤي ال هنأ يضقي لوألابو : لاق «ىقتتملا» يف اذكهو « «يفاشلا حرش»

 . نيرشعو ةينامث نوكت هنانسأ نأل « املأ رشع ةتس بجي

 وبأ لس . قلاط تنأف اجسوك تنك نإ : لاقف « جسوك اي :اهجوزل تلاق ةأرما نع يكح

 نألو ) :م جسوك وهف نيرشعو ةينامث تناك نإ هنانسأ دعت : لاقف كلذ نع - هللا همحر - ةفينح

 يأ :ش ( عباصألاو يديالاك لضافتلا ربتعي الف ءاوس ةعفنملا لصأ يف ) :م نانسألا لك يأ :ش ( اهلك

 . ةعفنملا سنج يف ءاوس اهلك نأل عباصألاو يديألا يف توافتلاربتعي ال امك

 يف رم دقو « صاصقلا هيفف ادمع ناك نإف أطخ ناك اذإ ) :م هلك هركذ يذلا يآ :ش (اذهو ) :م

 . ( تايانحلا

 تلش اذإ ديلاك ةلماك ةيد هيفف هتعفنم بهذأف وضع برض نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 تيوفت ) :م ةيدلا لك بوجو هب قلعتي يذلا عضوملا يأ :ش ( قلعتلا نأل اهؤوض بهذ اذإ نيعلاو
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 سنج تيوضفتل ةيدلا بجت هؤام عطقناف هريغ بلص برض نمو ةروصلا تاوف ال ةعفنملا سنج

 ال ةبودحلا تلاز ولف ةماقلا ءاوتسا وهو لامكلا ىلع ًالامج توف هنآل هبدحأ ول اذكو . ةعفنملا

 . رثأ نع ال اهلاوزل هيلع ءيش

 . ةمئاق ةروصلا نأل :ش ( ةروصلا تاوف ال ةعفنملا سنج

 ركذو «لدع ةموكح ءاروعلا نيعلا ءقفو ءالشلا ديلا يف نأ « طوسبملا » يف ركذ : ليق نإف

 دحاو لك ىنعملاو ةروصلا نأ ملعف ةيدلا لامك ةروصلا ءاقب عم نيديلا ةعفنم باهذإ يف نأ انه

 ‹ ةموكحلا عم ةيدلا نيتحيحصلا نيديلا عطقب بحي نأ يغبنيف . هل قحي اًئيش بجوي نيعتم
 يف لقألا لخدأ هنأ الإ « كلذك «معنانلق ةروصلا ةلازإل ةموكحلاو ةعفنمل ا ةلازإل ةيدلاف

 . ةيدلا يف ةحضوملا شرأ لخد لقعلا بهذف جش ول اامكرثكألا

 :م لسنلا وهو :ش ( ةعفنملا سنج تيوفتل ةيدلا بجت هؤام عطقناف هريغ بلص برض نمو ) :م

 توف هنأل ) :م كلذ نم ثدحف هرهظ برض يأ :ش ( ةيدحأ ول ) :م ةيدلا بجت يأ :ش (اذکو)

 ولو :ش ( رثأ نع ال اهلاوزل هيلع ءيش ال ةبودحلا تلاز ولو ‹ ةماقلا ءاوتسا وهو لامكلا ىلع الامج

 . ةيدلا لك هب بجت يذلا عفنلا هب لاز هنأل لدع ةموكح مزليو < ةبدحلا لاوز دعب ةبرضلا رثأ يقب
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 جاجشلا يف لصف
 ةعمادلاو مدلا جرخت الو هشدخت يأ دلحلا صرحت يتلا يهو ةصراحلا : ةرشع جاجشلا : لاق

 يهو ةعضابلاو مدلا ليست يتلا يهو ةيمادلاو نيعلا يف عمدلاك هليست الو مدلا رهظت يتلا يهو

 محللا يف ذخأت يتلا يهو ةمحالتلاو همطقت يآ دلحلا عضبت يتلا

 ( جاجشلا يف لصف ) :م

 نماعون جاجشلا ناك الو « ةجش عمج وهو جاجشلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . لصف يف اهركذ هلأسم ترثاكتو سفنلا نود ام عاونأ

 يف اهراصحنا هجو عاونأ ةرشع يأ :ش ( ةرشع جاجشلا ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هنمو نيتلمهملا داصلاو ءاحلاب :ش ( ةصراحلا ) :م ىلوألا اهراثآ بقاعت ىلع بسحب رهظي ةرشعلا

 :ش ( هشدخت يأ دلحجلا صرحت يتلا يهو ) :م قدلا يف هفرخ اذإ « بوثلا راصقلا صرح : مهلوق

 :م جرخي ال ةرصاحلا يأ :ش ( جرخت الو ) :م دلجلا عطق وهو نيتمجعملا نيشلاو ءاخلاب شدخلا نم

 الو مدلا رهظت يتلا يهو ) :م ةعمادلاب ىمست يتلا يه جاجشلا نم ةيناثلا يأ :ش ( ةعمادلاو « مدلا)

 رهظي :ش ( نيعلا يف عمدلاك ) :م رهظي نكلو مدلا ليست ال يهف ةلاسإلا نم ءاتلا مضب :ش ( هليست

 . لیسی الو

 . كيرحتلاب وهو :ش ( ةيمادلاو ) :م

 : يرهوجلا لاقو . كيرحتلاب : دربملا لاقو « نيكستلاب يمد : هيويبس لاقو

 لقي مل : تلق . قرف وهف اًقرف قرفي قرف لثم مد وهف اًيمدو يمد يمدي ءيشلا یمد : لاقي

 ءاهقفلا هركذام ىلعو ةهبشملا ةفصلا نزو ىلع الإ ءيجي ال هنم لعافلا نأ ىلع لدف «ماد وهف»

 . ضام لالعإ لعاف يماد هلصأو ماد نوكي

 ( ةعضابلاو ) :م ةلاسإلا نم ءاتلا مضب :ش ( مدلا ليست يتلا يهو ) :م ةيماد : لاقي ثينأتللو

 نم :ش ( هعطقت يأ دلجلا عضبت يتلا يهو ) :م ةعضابلاب ىمست يتلا يه ةعبارلا ةجشلا يأ :ش

 م. محللا تقشو دلحلا تحرج يتلا يه ةعضابلا : « برغملا» يفو ‹ عطقلاو قشلا وهو عضبلا

 :ش ( محللا يف ذخات يتلا يهو ) :م ةمحالتمل اب ىمست يتلا ةسماخلا ةجشلا يأ :ش ( ةمحالتملاو)

 يأ اهقش دعب محالتي مث مظعلا نود محللا قشت يتلا جاجشلا نم ةمحالتملا : « برغم ا يفو

 . قصالتتو محالتت

 ىلع كلذب تيمس اغنإو « محللا ةعطاقلا يأ « ةمحاللا : لاقي نأ هجولا : يرهزألا لاقو

 مح التي يتلا يهو « ةعضابلا لبق يه - هللا همحر - دمحم نعو « لؤافتلا ىلع يأ « هيلإ لوأتلا
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 سرلا مظعو محللا نيب ةقيقر ةدلج يهو « قاحمسلا ىلإ لصت يتلا يهو قاحمسلاو
 يهو ةلقنملاو مظعلا مشهت يتلا يهو ةمشاهلاو « هنيبت يأ مظعلا حضوت يتلا يهو ةحضوملاو

 هيف يذلا وهو ‹ سأرلا مأ ىلإ لصت يتلا يهو ةمآلاو « هلوحت يأ « رسكلا دعب مظعلا لقنت يتلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » : يور امل ًادمع تناك نإ « صاصقلا ةحضوملا يفف : لاق . غامدلا

 ‹ ٠ ةحضوملا يف صاصقلاب ىضق

 يتلا يه ةسداسلا ةجشلا يأ :ش ( قاحمسلاو ) :م . محللا عضبي الو . دوسيو مدلا رمحألا اهيف

 . ( سرلا مظعو محللا نيب ةقيقر ةدلج يهو ‹ قاحمسلا ىلإ لصت يتلا يهو ) :م قاحمسلاب ىمست
 ةجشلا هيلإ تهتتنا اذإ سأرلا مظع قوف ةقيقر ةدلج « قاحمسلا : «برغملا »يفو :ش

 ىمست ةعباسلا ةجشلا يأ :ش ( ةحضوملاو ) :م قيحامس قيقرلا مظعلل ليق هنمو قاحمس ىمسي

 يف ةجشلا تحضوأ لاقي :« برخملا» يفو :ش ( هنيبت يأ مظعلا حضوت يتلا يهو ) :م ةحضومل اب

 :- هللا همحر - فسوي يبأ لوق امإو « ةجشلا هذه جش اذإ نالف سأر يف نالف حضوأو هسأر

 يتلا يه ةنماملا ةجشلا يأ :ش ( ةمشاهلاو ) :م هتلاسر يف الإ هدجأ ملف «هحضوأف هجش هنأ

 باب نم وخرلا ءيشلا رسك وهو ‹ مشهلا نم :ش ( مظعلا مشهت يتلا يهو ) :م ةمشاهلاب ىمست

 مظعلا لقنت يتلا يهو ) :م ةلقنملاب ىمست يتلا يه « ةعساتلا ةجشلا يأ :ش ( ةلقنملاو ) :م . برض

 . رخآ عضوم ىلإ عضو نم :ش ( هلوحت يآ «رسكلا دعب

 ‹ سأرلا مأ ىلإ لصت يتلا يهو ) :م ةرشاعلا ةجشلا يهو « ميملا ديدشتو دملاب :ش ( ةمآلاو ) :م

 مأ تاذ ىنعم ىلع « ةمومأمو « ةمآ : ةجشلل ليق امغنإو :«برغملا »يفو :ش ( غامدلا هيف يذلا وهو

 . تامومأمو ماو : امهعمجو « ةيضار ةشيعك

 هذهف . غامدلا ىلإ لصتو دلجلا حرجت يتلا يهو ةغمادلا مث : « هحرش»يف يرودقلا لاقو

 يف رثأ اهل قبي مل ةصراحلا نأل « ةيمادلا الو ةصراحلا لحم اهيف ركذي ملو . ةجش ةرشع ىدحإ

 . بلاغلا

 ال ناسنإلا نأل « ةغمادلا ركذي ملو . اهل مكح ال بلاغلا يف اهل رثأ ال يتلا ةجشلاو

 ام ىلع فلتخم هيف مكحلاف كلذ ىوس امو . اهيف جاجشلا مكح تابثإل ىنعم الف ٠ اهعم شيعي
 . ىلاعت هللا ءاش نإ « ءيجي

 هنأ يور امل دمع تناك نإ صاصقلا ةحضوملا يفف ) :م : هللا همحر يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ثيدح اذه :ش ( ةحضوملا يف صاصقلاب ىضق ) :م يب يبنلا نأ يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع

 . بیرع
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 يف صاصق الو : لاق . صاصقلا ققحتيف «نايواستيف مظعلا ىلإ نيكسلا يهتني نأ نكمي هنألو
 قوف اميف نألو « هيلإ نيكسلا يهتنب دح ال هنأل اهيف ةاواسملا رابتعا نكي ال هنأل جاجشلا ةيقب

 دمحم لاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور هذهو . هيف صاصق الو مظعلا رسك ةحضوملا

 نكي هنأل ؛ ةحضوملا لبق اميف صاصقلا بحي : -ةياورلا رهاظ وهو-هللا همحر- « لصألا» يف

 مث « رابسمب اهروغ ربسيف بلاغ كاله فوخ الو « مظعلا رسك هيف سيل ذإ « هيف ةاواسملا رابتعا

 ردقب ةديدح لختت

 صاصق الو كلم لبق قالط ال » : ا هللا لوسر لاق : لاق ءاطع نع « يقهيبلا جرخأو

 . سرم وهو .« تاحارجلا نم ةحضوملا نود اميف

 - امهنع هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمعو نسحلا نع « هفنصم يف قازرلا دبع جرخأو

 مظعلا ىلإ نيكسلا يهتني نأ نكمي هنألو ) :م < ءيشب ةحضوملا نود اميف ضقي مل اب يبنلا نأ مهنع

 دنع نأل صاصقلا ققحتيف « ةلثامملا ققحتت ةاواسملا دنع نأل :ش ( صاصقلا ققحتيف « نايواستيف

 ءافيتسالا ققحتيف » ةلثامملا ققحتت ةاواسملا

 (اهيف ةاواسملا رابتعا نكمي ال هنأل جاجشلا ةيقب يف صاصق الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اميف نألو ) :م ةاواسملا دجوي الف :ش ( هيلإ نيكسلا يهني دح ال هنأل ) :م جاجشلا ةيقب يف يأ :ش

 . مظعلا يف يأ :ش ( هيف صاصق الو مظعلا رسك ةحضوملا قوف

 هنع نسجل ا اهاور :ش (- هللا همحر -ةفينح يبأ نع ةياور ) :م . روكذملا يأ :ش ( هذهو ) :م

 . هللا امهمحر- دمحأو ىعفاشلا لاق هبو

 بجي :ةياورلا رهاظ وهو ) :م «طوسبملا » يأ :ش ( لصألا يف - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م

 . هوحنو قاحمسلاك رثألا يف ةحضوملا نود يأ :ش ( ةحضوملا لبق اميف صاصقلا

 نکو . 4 صاصق حورجلاو # : ىلاعت هلوق رهاظل« حيحصلا رهاذه : «يفاكلا» يفو

 رسك هيف سيل ذإ ‹ هيف ةاواسملا رابتعا نكي هنأل ) :م كلام لوق وهو « نتملا يف هركذامك ةاواسملا رابتعا

 . ( رابسمب اهروغ ربسيف بلاغ كاله فوخ الو ‹ مظعلا

 هب ربسي ام ميلا رسكب « رابسملاو « هروغام ترظن اذإ هربسأ حرجلا تربس : لاقي :ش

 .هتوزر : هلوق « حاحصلا »يف اذك . هتربتساو هترېس دقف هتوزر رمآ لکو . هلثم رابستلاو «حرحلا

 ردقب ةديدح ذختت مث ) م هتربخو هتربخ يأ ةزاور هزورأ هتوزر يرهوجلا هلاق يازلاب مث ءارلاب

 . لسرم وهو (۸۳ /۸) يقهيبلا هاور (۱)



 ةموكح ةحضوملا نود اميفو : لاق . صاصقلا ءافيتسا ققحتيف عطق ام رادقم اهب عطقيف كلذ

 روثأم وهو « لدعلا مكحب هرابتعا بجوف « هرادهإ نكي الو « ردقم شر اهيف سيل هنأل ؛ لدع

 فصن اطخ تناك نإ ‹ ةحضوملا يفو : لاق . -هللا مهمحر- زيزعلا دبع نب رمعو يعخنلا نع

 ةمآلا ىفو « ةيدلا رشع فصنو ةيدلا رشع ةلقنملا يفو « ةيدلا رشغ ةمشاهلا يفو « ةيدلا رشع

 باتك يف يور ال ةيدلا اثلث امهيفف ناتضئاج امهف تذفن نإف ٠ ةيدلا ثلث ةفئاح ا يفو « ةيدلا ثلث

 نم سمخ ةحضوملا يفو » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ- هنع هللا يضر -مزح نب ورمع

 ٹلث :ةمومأملا ىوريو « ةمآلا يفو « ةرشع ةسمخ ةلقنملا يفو « رشع ةمشاهلا يفو « لبإلا

 : -هنع هللا يضر- رکب يبا نعو ٤. ةيدلا ثلث ةفئاجلا يف» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .«ةيدلا

 « «ةيدلا يثلثب رخآلا بناجلا ىلإ تذفن ةفئاج يف مكح هنآ »

 . ( صاصقلا ءافيتسا ققحتيف عطق ام رادقم اهب عطقيف « كلذ

 نود اميف يأ :ش ( لدع ةموكح ةحضوملا نود اميفو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 . قاحمسلا ىلإ ةصراخلا نم يهو « ركذلا ثيح نم ةحضوملا : ليقو « رثألا ثيح نم ةحضوملا

 نع روثأم وهو « لدعلا مكحب هرابتعا بجوف « هرادهإ نكمب الو « ردقم شر اهيف سيل هنأل ) :م

 . ( - هللا مهمحر - زيزعلا دبع نب رمعو يعخنلا

 « يروثلا نايفس انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورف « يعخنلا ميهاربإ [ رث ] امأ :ش
 نع عيكو انثدح ةبيش يبأ نبا هاورو . ةموكح ةحضوملا نود اميف : لاق « ميهاربإ نع دامح نع

 :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م بيرغف زيزعلا دبع نب رمع رثأ امأو «هب نایفس

 ةيدلا رشع ةلقنملا يفو . ةيدلا رشع ةمشاهلا يفو . ةيدلا رشع فصن «أطخ تناك نإ « ةحضوملا يفو)

 الث امهيفف ‹ ناتفئاج امهف تذفن نإف ءةيدلا ث ڈ ةفئاجلا يفو . ةيدلا ثلث ةمآلا يفو . ةيدلا رشع فصنو

 يفو» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ -هنع هللا يضر- مزح نب ورمع باتك يف يور امل ةيدلا

 ءةمومأملا ىوريو « ةمآلا يفو ‹ رشع ةسمخ ةلقنملا يفو  رشع ةمشاهلا يفو « لبإلا نم سمخ : ةحضوملا

 . مزح نب ورمع باتك يف اذه مدقت دقو :ش ( ٠ ةيدلا ثلث

 اذه :ش ( « ةيدلا ثلث ةفئاحلا يف » ) :م هيَ يينلا لاق يآ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) :م

 ميحرلا دبع انثدح : «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو . مزح نب ورمع ثيدح يف مدقت اًضيأ

 ىضق هيب يبنلا نأ : يرهزلا نع ثعشأ نع لوحكم نع قاحسإ نب دمحم نع «ناميلس نب
 . ةيدلا ثلثب ةفئاجلا يف

 ( ةيدلا يثلثب رخأآلا بناجلا ىلإ تذفن ةفئاج يف مكح هنأ - هنع هللا يضر - ركب يبأ نعو ) :م

۱41 



 ءرهظلا بناج نم ىرخألاو ‹ نطبلا بناج نم امهادحإ نيتفئاج ةلزنم تلزن تذفن اذإ اهنألو
 هنأ - هللا همحر -دمحم نعو .ةيدلا اشلث ةذفانلا يف بجو اذهلف « ةيدلا ثلث ةفئاج لك يفو

 يورم اءدب هانرکذ امو « دوسیو مدلا اهيف محالتي يتلا يه : لاقو ةعضابلا لبق ةمحالتملا لعج

 مكحو ىنعم ىلإ دوعي ال ةرابع فالتخا اذهو « هللا همحر - فسوي يبأ نع

 نبا تعمس : لاق مصاع يبأ نب دواد نع جيرج نبا انربخأ : «هفنصم)» يف قازرلا دبع هاور :ش

 :لاقو . ةيدلا يثلثب ةذفان نوكت ةفئاجلا يف - هنع ىلاعت هللا يضر - ركب وبأ ىضق : لاق بيسلملا

 . ناتفئاج امهنإ

 . فوجلا يف الإ ةفئاجلا نوكت الو : نايفس لاق

 نطبلا بناج نم امهادحإ نيتفئاج ةلزنم تلزن تذفن اذإ ) :م ةفئاجل ا نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م

 لاق هپو :ش ( ةيدلا الث ةذفانلا يف بجو اذهلف « ةيدلا ثلث ةفئاج لك يفو «رهظلا بناج نم ىرخألاو

 . كلذ يف نوفلتخي مهملعأ ال : ربلا دبع نبا لاقو « ملعلا لهأ رثكأو دمحأو كلامو يعفاشلا

 نعو ) :م . ةدحاو ةفئاج هنأ ةياور يف ةفينح يبأ نعو يعفاشلا باحصأ ضعب نع يكحو

 :م دمحم يأ :ش ( لاقو ) :م ركذلا يف يأ :ش ( ةعضابلا لبق ةمحالخملا لعج هنآ - هللا همحر -دمحم

 نم ةعضابلا لبق اهنأ هانعم سيلو : ةعيرشلا جات لاقو :ش ( دوسيو مدلا اهيف محالتي يتلا يه )

 : مهلوق نم هعطقت الو محللا رهظي ام دمحم دنع ةمحالتملا نإ ثيح نم لب « هنود هتحت نإ ثيح

 ام ةمحالتملا : ةياورلا رهاظ يفو . اهدعب ةعضابلاو «رخآلاب امهدحأ لصتا اذإ نانسلا محتلا

 . محللا ضعب عطقت يهو ةعضابلا ردقب يهو محللا رثكأ عطق يف لمعي
 هنمو ‹ لوألا اًضيأ ءدبلاو ءدببلا : يرهوججلا لاق «ألوأ يأ :ش ( اءدب هانركذ امو ) :م

 يورم) :م . ءيش لو يأ «ليعف نزو ىلع َءيدب يدابو « لعاف نزو ىلع يداب هلعفأ : مهلوق
 . ةياورلا رهاظ وهو :ش ( هللا همحر -فسوي يبأ نع

 ىلإ دوعي ال ةرابع فالتخا ) :م دمحمو فسوي يبأ ةياور نم روكذمل ا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م

 يبأ نع يور يذلاو « ةعضابلا لبق ةمحالتملا نأ دمحم نع يور يذلا يأ :ش ( مکحو ینعم

 همحر- ادمحم نأل ؛ مكحلاو ىنعملا يف ال مسالا يف فالتخا « ةمحالتملا لبق ةعضابلا فسوي

 ال - هللا همحر- فسوي وبأ كلذكو ءاهشرأ محللا هيف بهذ يتلا ةجشلا نوكت نأ عني ال -هللا

 . مسالا يف فالخلا امنإو ءاشرأ اهنم لقأ ةعضابلا لبق يتلا ةجشلا نوكت نأ عني

 وبآ لاقو ءاعمتجااذإ نايحلا محتلا : لاقي « عامتجالا نم ةذوخأم ةمحالتملا : دمحم لاق

 . «هحرش» يف - هللا همحر - يوردقلا هركذ اذك « محللا يف باهذلا نم ةذوخأم اهنإ : فسوي
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 اهنآأل اهركذي مل اغنإو  غامدلا ىلإ لصت يتلا يهو ءةغمادلا ىمست ىرخأ ةجش اذه دعبو

 صتخت جاجشلا هذه مث « ةدح ىلع مكحب ةدرفنم ةرصتقم ةيانج ال بلاغلا يف ًالتق عقت

 ةقيقحلا ىلع بترم مكحلاو ةحارج ىمسي سأرلاو هجولا ريغ يف ناك امو « ةغل سأرلاو هجولاب

 اغإو « ردقم شرآ اهل نوكي ال ديلاو قاسلا وحن امهريغ يف تققحت ول ىتح « حيحصلا يف

 درو امنإ هنألو ؛ امهب صتخي اميف درو امنإ وهو « فيقوتلاب ريدقستلا نأل لدعلا ةموكح بجت
 يف اهنم رهظي اب صتخي نيشلاو « ةحارجلا رثأ ءاقبب هقحلب يذلا نيشلا ىنعمل اهيف مكحلا

 لوق وهو هجولا نم اسيل : ليق دقف نايحللا امآو ءامهاوس ال ناذه ناوضعلا وهو « بلاغلا
 -هللا همحر - كلام

 ىمست ىرخأ ةجش ):م جاجشلا ةرشاع يه يتلا ةمآلا ركذ دعب يأ :ش ( اذه دعبو ) :م

 - دمحم ينعي :ش ( اهركذي مل اغنإو « غامدلا ىلإ لصت يتلا يهو ) :م ةمجعملا نيغلاب :ش (ةغمادلا

 :ش (ةدح ىلع مكحب ةدرفنم ةرصتقم ةيانج ال بلاغلا يف ًالتق عقت اهنأل ):م لصألا يف - هللا همحر

 ركذب عرش جاجشلا مكح اذه لبق ركذ امل :ش ( جاجشلا هذه مث ) :م بيرق نع اذه نايب رم دقو

 ءملعلا لهأ رثكأو ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( ةغل سأرلاو هجولاب صتخت ) :م جاجشلا عضاوم

 . اًضيآ سأرلاو نيتنجولاب صتخم «حاضيإلا» يف ركذ ام ىلعو

 هجولا ريغ يف ناك امو ):م . ندبلا لك يف جاجشلا هذه مكح تبثي : ثيللا وبأ لاقو

 سأرلاو هجولا يف تبثي جاجشلا مكح يأ :ش ( ةقيقحلا ىلع بترم مكحلاو ةحارج ىمسي سأرلاو

 كلذ حضوأ مث «ثيللا يبأ لوق نع ازارتحا :ش ( حيحصلا يف ) :م ةغللا ةقيقح وهام ىلع

 . ( تققحت ول یتح ) :م :هلوقب

 :ش (امهريغ يف) :م ةلقنملاو ةمشاهلاو ةحضوملا تققحت ول ىتح : ةعيرشلا جات لاقو :ش

 لدعلا ةموكح بجن اغإو ‹ ردقم شرأ اهل نوكي ال ديلاو قاسلا وحن) :م هجولاو سأرلا ريغ يف يأ

 عرشلا ىلع فيقوتلاب الإ نوكت ال رومألاو نيرمأ نم ريدقتلا نأل ينعي :ش (فيقوتلاب ريدقتلا نأل

 درو امنإ هنالو) :م سأرلاو هجولاب يأ :ش (امهب صتخي اميف درو امنإ) :م فيقوتلا يأ :ش (وهو) :م

 نم يأ :ش (اهنم رهظي اب صتخي نيشلاو « ةحارجلا رثأ ءاقبب هقحلي يذلا نوشلا ىنعمل اهيف مكحلا

 يأ :ش (امهاوس ال) :م . سارلاو هجولا يأ :ش (ناذه ناوضعلا وهو «بلاغلا يف) :م ءاضعألا

 (نايحللا امأو) :م سأرلاو هجولا يف قحلي امك نيشلا هقحلي الف ةداعلا يف ىطغي امهاوس ام نأل

 -كلام لوق وهو هجولا نم اسيل: ليق دقف) :م . ةيحللا هيلع يذلا وهو « يحللا ةينثت ماللا حتفب :ش

 .( هللا همحر

 ‹ نقذلا تحت يذلا مظعلاو « فالخ الب هجولا نم نقذلاو :« ةريخذلا» بحاص لاقو :ش
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 الو ‹ ةهجاوملا نم قتشم هجولا نأل اذهو « ردقملا بجي ال ردقم شرأ هيف ام امهيف دجو ول ىتح
 هيف ققحتي دقو ةلصاف ريغ نم هب امهلاصتال هجولا نم امه : اندنع نأ الإ امهيف رظانلل ةهجاوم

 ريسفتو - نطبلا فوج وأ سأرلا فوج - فوجلاب صتخت ةفئاجلا : اولاقو « ًاضيأ ةهجاوملا ىنعم
 هب موقيو رثألا اذه نودب كولم موقي نأ -هللا همحر - يواحطلا هلاق ام ىلع لدعلا ةموكح

 بجي ةميقلا رشع فصن ناك نإف « نيتميقلا نيب ام توافت ىلإ رظني مث رثألا

 يف ةلقنملاو ةمشاهلاو ةحضوملا ثالثلا جاجشلا تدجو ول ىتح « هدنع هجولا نم نايحللا وهو

 دجو ول ىتح) :م :ةهلوق ىنعم وهو -هللا همحر- كلام اًقالخ اندنع ردقم شرأ اهل ناك نييحللا

 بجي ال) :م ةروكذملا ةثالثلا جاجشلا وهو :ش (ردقم شرأ هيف ام) :م نييحللا يف يأ :ش (امهيف

 رظانلل ةهجاوم الو ‹ ةهجاوملا نم قتشم هجولا نأل) :م امهيف ردقملا شرألا مدع يأ :ش (اذهو ءردقما

 . نييحللا يف يأ :ش (امهيف

 ريغ نم) :م هجولاب نييحللا لاصتال يأ :ش (هب امهلاصتال هجولا نم امه : اندنع نأ الإ) :م

 نم نوكيف « ًاضيأ ةهجاوملا ينعي محللا يف يأ :ش (اضيأ ةهجاوملا ىنعم هيف ققحتبي دقو ةلصاف

 هذه كرت هنأب بيجأو « ةراهطلا ىف اضرف امهلسغ نوكي نأ [. . . ]هيلع ليق « ةقيقح هجولا

 .٠ ةقيقحلل ةربعلا تيقبف انه عامجإلاو عامجإلاب ةقيقحلا
 . (نطبلا فوج وأ سرلا فوج « فوجلاب صتخت ةفئاجلا) :م : خياشملا يأ :ش (اولاقو) :م-

 ءهلام ىفف ًادمع ناك نإ ةيدلا ثلث اهيفف ةياور نم تذفن نإو ةفئاحجلا : «سانجألا» ىفو :ش

 نوكي الو « نقذلا قوف نوكي الو ةناعلاو ةبللا نيب ام نوكت ةفئاجل او . هتلقاع ىلعف ًأطخ ناك نإو
 . نيلجرلاو نيذخفلا نيب ةناعلا تحت

 الإ نوكت الو « قلحلا يف الو ةبقرلا يف ةفئاحلا نوكت الو :« هرصتخم» يف يخركلا لاقو

 ةموكح هيفف مقلا ىلإ لصو ام لكو « نيبجلاو نطبلاو رهظلاو ردصلا نم فوجلا ىلإ لصي اميف
 ملو تأرب اذإ اهلك جاجشلا يف مث « نيلجرلا يف الو نيديلا يف نوكي الو « ةفئاجب سيلو لدع
 هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور الإ« ًاطخلاو دمعلا يف ءيش بجي ال ءربلا دعب رثأ اهل قبي

 .«يواحطلا حرش» يف اذك . بيبطلا رجأ رادقم بجي : لاق

 اهلبقو ةردقم شورأ اهقوفامو ةحضوملا يف أطخلا يف ءربلا دعب رثأ اهل يقباذإ امأو

 «لدع ةموكح اهلبق اميفو ةحضوملا يف الإ صاصقلا بجي الف دمعلا يف امأ . لدع ةموكح

 موقي نأ - هللا همحر - يواحطلا هلاق ام ىلع لدعلا ةموكح ريسفتو ):م ‹ شورألااهقوفاميفو

 ةميقلا رشع فصن ناك نإف « نيتميقلا نيب ام توافت ىلإ رظني مث رثألا هب موقيو رثألا اذه نودب اك ولع
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 مك رظني :- هللا همحر - يخركلا لاقو « هرشع عبرف رشع عبر ناك نإو « ةيدلا رشع فصن

 دري هيف صن ال ام نأل ةيدلا رشع فصن نم كلذ ردقب بحجيف ‹ ةحضوملا نم ةجشلا هذه رادقم

 . ( هرشع عبرف رشعلا عبر ناك نإو < ةيدلا رشع فصن بحي

 نم كلذ ردقب بجيف ةحضوملا نم ةجشلا هذه رادقم مك رظنب :- هللا همحر - يخركلا لاقو م

 رادقم مك : هلوق نايب :ش ( ملعأ هللاو هيلع صوصنملا ىلإ دري هيف صن ال ام نأل ةيدلا رشع فصن

 نإف ‹ ةحضوملا نم ةعضابلا رادقم مك رظني هنإف ًالثم ةعضاب تناك ول ةجشلا هذه نأ ةجشلا هذه

 شرأ عبر بحي ةحضوملا عبر ناك نإو ةحضوملا شرأ ثلث بجي ةحضوملا ثلث اهرادقم ناك

 . ةحضوملا شرأ عابرأ ةثالث بجي ةحضوملا عابرأ ةثالث ناك نإو « ةحضوملا

 يواحطلا لوق ىلعو :« ناخ يضاق ىواتف» يفو ‹ حصألا وه اذه : مالسإلا خيش لاق

 لوق وهو : رذنملا نبا لاقو « ملعلا لهأو ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « يناولحلا ذخأ هبو « ىوتفلا
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 لصف

 سمخلا يف ناكف انيور ام ىلع ةيدلا رشع عبصأ لك يف نآل ةيدلا فصن ديلا عباصأ يفو : لاق

 نإف ‹« رم ام ىلع بجوىملا وهو شطبلا ةعفنم سنج تيوفت عباصألا عطق يف نألو « ةيدلا فصن

 يفو ةيدلا نيديلا يفو» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةيدلا فصن ًاضيأ هيفف فكلا عم اهعطق

 دعاسلا فصن عم اهعطق نإو « اهب شطبلا نأل عباصألل عبت فكلا نألو «( ةيدلا فصن امهادحإ

 - فسوي يبأ نع ةياور وهو « لدع ةموكح ةدايزلا يفو « ةيدلا فصن فكلاو عباصألا يفف

 ذخفلا ىلإو بكنملا ىلإ عباصألل عبت وهف لجرلاو ديلا عباصأ ىلع داز ام نأ هنعو - هللا همحر

 دازي الف بكنملا ىلإ ةحراجلا هذهل مسا ديلاو ‹ ةيدلا فصن ةدحاولا ديلا يف بجوأ عرشلا نأل

 . عرشلا ريدقت ىلع

 : لاق) :م سأرلا نود اميف سفنلا نود اميف يتلا حارجلا لئاسم نايب يف لصف اذه يأ :ش

 : خسنلا ضعب يفو < انيور ام « هرصتخم »يف يرودقلا لوق اذه :ش ( ةيدلا فصن ديلا عباصأ يفو

 اذإف « لبإلا نم رشع عبصأ لك يف» : مزح نب ورمع ثيدح يف جاجشلا لصف يف انيور ام ىلع
 :ش (انيور ام ىلع ) :م ةيدلا رشع وهو « لبإلا نم :ش ( ةيدلا رشع عبصأ لك يف نأل ) :م بجو

 يف ناكف ) :م عباصأ سمخ اهيف نأل ةيدلا فصن اطخ تعطق اذإ ةدحاولا ديلا عباصأ يف نوكي

 ةعفنم سنج تيوفت عباصألا عطق يف نألو« ةيدلا فصن ) :م عباصألا سمخ يف يأ :ش ( سمحلا

 يف يأ :ش ( رم ام ىلع ):م ةعفنملا سنج تيوفت ةيدلل بجوملا يأ :ش ( بجوملا وهو شطبلا
 هلوقل هيدلا فصن اًضيأ هيفف فكلا عم م عباصألا يأ :ش ( اهعطق نإف ) :م سفنلا نود امم لصف

 [ ام ] كلذ نم مدقت :ش ( ةيدلا نيديلا يفو ) :م : اب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع

 ظفل اًضيأ وه :ش (ةيدلا فصن ) :م نيديلا ىدحإ يف يأ :ش ( امهادحإ يفو ) :م ةيافكلا هيف

 :ش ( امهعطق نإو ):م عباصألاب يأ :ش ( اهب شطبلا نأل عباصألل عبت فكلا نألو ) :م ثيدحلا

 وهو « لدع ةموكح ةدايزلا يفو « ةيدلا فصن فكلاو عباصألا يفف دعاسلا فصن عم ) :م ديلا يأ

 . ( هللا همحر - فسوي يبآ نع ةياور

 : فسوي يبا نعو يآ :ش ( هنعو ):م ‹يلبنحلا يضاقلاو -هبهذم رهاظ -يعفاشلا لاق هبو

 يف بجوأ عرشلا نأل ذخفلا ىلإو بكنملا ىلإ عباصألل عبت وهف لجرلاو ديلا عباصأ ىلع داز ام نأ) :م
 لاق هبو :ش ( عرشلا ريدقت ىلع دازي الف بكنملا ىلإ ةحراجلا هذهل مسا ديلاو « ةيدلا فصن ةدحاولا ديلا

 ةداتقو يعخنلا لوق وهو يعفاشلا باحصأو - هللا مهمحر - ىليل يبأ نباو دمحأو كلام

 بكنملا ىلإ ةحراجلا هذهل مسا ديلاو « ةيدلا فصن ةدحاولا ديلا يف بجوأ عرشلا نأل « ءاطعو
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 ًاعبت عارذلا لعجي ملف « عارذلا نود عباصألاو فكلاب قلعتي شطبلاو ةشطاب ةلآ ديلا نأ : امهلو
 نأ ىلإ الو ًالماك ًاوضمع امهنيب نأل عباصألل ًاعبت نوكي نأ ىلإ هجو ال نألو « نيمضتلا قح يف

 عبصأ اهيفو لصغملا نم فكلا عطق نإو : لاق . عباتلل عبت الو « عبا هنأل فكلل اعبت نوكي

 - ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ فكلا يف ءيش الو سمخلاف ناعبصأ ناك نإو ةيدلا رشع هيفف ةدحاو

 يف ليلقلا لخديو ‹ رثكألا هيلع نوكيف عبصألاو فكلا شرأ ىلإ رظني :الاقو « -هللا همحر

 نأل ؛ امهدحأ رادهإ ىلإ الو « دحاو ءيش لكلا نأل نيشرألا نيب عمحجلا ىلإ هجو ال هنأل ريثكلا

 امھنم دحاو لک

 . عرشلا ريدقت ىلع دازي الف

 فكلاب قلعتي شطبلاو ةشطاب ةلآ ديلا نأ :م : دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ( :م

 ةشطاب ةلآ ديلا نأ :اذه نايب :ش ( نيمضتلا قح يف اًعبت عارذلا لعجي ملف ‹ عارذلا نود عباصألاو

 . شطبلا ةلازإ رابتعاب بجي ديلا شرأ ىنعجب

 لصتم ريغ هنأل اهعبتي الف دعاسلا امآو « اهل عبت فكلاو « عباصألا شطبلا يف لصألاو

 . نيمضتلا يف اهل اعبت لعجي ملف اهب

 يأ :ش ( امهنيب نأل عباصألل اًعبت نوكي نأ ىلإ هجو ال ):م عارذلا نالو يأ :ش (هنألو )م

 هجو ال يأ :ش ( نوكي نأ ىلإ الو ) :م فكلا وهو :ش ( الماك وضع ) :م عباصألاو عارذلا نيب

 نأ: هنايب :ش ( عباقلل عبت الو « عبات ) :م فكلا نأل يأ :ش ( هنأل فكلل اًعبت) :م نوكي نآ ىلإ

 عبتتسي نأ زوجي الو « اعبت نوكي الف وضع امهنيب لصفي هنأل عباصألا عبتي نأ زوجي ال عارذلا

 . عبت هل تبثي الف هسفن يف عبت هنأل فكلا

 عبصأ اهيفو لصفملا نم فكلا عطق نإو ):م : ريغصلا عماحجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 . ( ةيدلا رشع ) :م ةدحاولا عبصألا يف يأ :ش ( هيفف ةدحاو

 :ش ( سمخلاف ناعبصأ ناك نإو ):م ثنؤيو ركذي عبصألاف « اهيفف : خسنلا ضعب يفو :ش

 -ةفينح يبأ دنع )م مكحلا اذهو يآ :ش (اذهو فكلا يف ءيش الو ) :م ةيدلا سمح بجاولا يأ

 :م عبصألاو فكلا يف لدعلا ةموكح يأ :ش ( عبصألاو فكلا شر ىلإ رظني :الاقو - هللا همحر

 شر يأ :ش (نيشرألا نيب عمحلا ىلإ هجو ال هنأل ريشكلا يف ليلقلا لخديو « رشكألا هيلع نوكيف)

 (امهدحأ رادهإ ىلإ الو ) :م « دحاو ءيش اذهف ‹عباصألاو فكلا نامض عباصألا نامض نل

 :م عباصألاو فكلا نم :ش ( امهنم دحاو لك نأل ) :م امهدحأ رادهإ ىلإ ًضيأ هجو الو يأ :ش
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 شطبلا نأل اعرشو ةقيقح عبات فكلاو لصأ عباصألا نآ : هلو « ةرثكلاب انحجرف هجو نم لصأ

 مكحلاو تاذلا ثيح نم حيجرتلاو « لبإلا نم ًارشع ةدحاو عبصأ يف عرشلا بجوأو . اهب موقي

 شرأ بجي عباصأ ةثالث فكلا يف ناك ولو « بجاولارادقم ثيح نم حيجرتلا نم ىلوأ

 لكلا مكح رشثكأللو موقتلا يف لوصأ عباصألا نآل عامجإلاب فكلا يف ءيش الو « عباصألا

 . اهرسأب ةمئاق عباصألا تناك اذإ امك فكلا تعبتتساف

 :م هب عباصألا مايق نإ ثيح نم لصأف فكلا امأو رهاظف عباصألا امآ :ش ( هجو نم لصآ )

 كانه لخدي ثيح هرعش ضعب رثانتو صخش سار جش نمیف انلق امك :ش ( ةرثکلاب انحجرف)
 . رثكألا يف لقألا

 نم يآ :ش ( ةقيقح عبات فكلاو لصأ عباصألا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 شطبلا نأل ):م : هلوقب ةقيقحلا هجو نيبو عرشلا ثيح نم يأ :ش ( اعرشو ) :م ةقيقحلا ثيح

 . عباصألاب يأ :ش (اهب موقي

 حيجرتلاو « لبإلا نم ًارشع ةدحاو عبصأ يف عرشلا بجوأو ):م : هلوقب عرشلا هجو نيبو
 رادقم ثيح نم حيجرتلا نم ىلوأ ) :م عرشلاو ةقيقحلا ثيح نم يأ :ش ( مكحلاو تاذلا ثيح نم

 هريدقت نوكي ريدقت هيف تبثي ملامو « صنلاب تباث يعرشلا ريدقتلا نأ امك :ش ( بجاولا

 ىلإ راصي امنإ « انلقن ىلوأ ةرشكلاب نإ » : امهلوق امأو « صنلا ضراعي ال يأرلاو . يأرلاب
 . يأرلاو صنلا نيب ةاواسم الو ةوقلا يف ةاواسملا دنع حيجرتلا

 يضاق هركذاذك « عبت فكلا هيف نحن اميفو رخآلل اًعبت نوكي الف رعشلا ةلأسم امأو

 يقابلا نوكي نأ نيب توافتي ال« عرشلا ريدقتو صنلل ةفينح يبأ دنع رابتعالا ناك املف «ناخ

 رهاظ يفف دحاو لصفم الإ عبصألا نم قبي ملاذإ : ةفينح وبأ لاق اذهلو « رشكأ وأ اًعبصأ
 امو ‹ء اًعرشردقم لصفملا شرأ نأل هلاًعبت فكلا لعجي وأ لصفملا كلذ شرأ هدنع ةياورلا

 ال لحملا يف رطخلا باحصأ نم دحاو يقب اذإ امك عبتلل مكح ال لق نإو « لصألا نم ءيش يقب

 . ناكملا ربتعي

 امهلوقك رثكألاو لقألا هيف ربتعي عبصأ نود يقابلا ناك اذإ : ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 . حصأ لوألاو رثكألا يف لقألا لخديف

 نأل عامجإلاب فكلا يف ءيش الو « عباصألا شرأ بجي عباصأ ةلالث فكلا يف ناك ولو ) :م

 ( اهرسأب ةمئاق عباصألا تناك اذإ امك فكلا تعبنتساف لكلا مكح رثكأللو موقتلا يف لوصأ عباصألا

 . فكلا عم تعطق مث :ش
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 الو هيف ةعفنم ال نكلو هدي نم ءزج هنأل يمدآلل ًافيرشت لدع ةموكح ةدئازلا عبصألا يفو : لاق

 ةموكح هتحص ملعت ملاذإ هناسلو هركذو يبصلا نيع يفو انلق امل ةيغاشلا نسلا كلذكو . ةنيز

 نراملا عطق هبشآف ةحصلا هيف بلاغلا نأل ةلماك ةيد هيف بجت :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو . لدع

 بجي ال اهتحص ملعت مل اذإف ةعفنملا ءاضعألا هذه نم دوصقملا نأ : انلو . نذألاو

 . ذئموي لاقي امك « هعيمجب يأ هرسأب ءيشلا اذه : لاقيو

 هبو :ش ( لدع ةموكح ) :م ةدئازلا عبصألا عطق يفو يأ :ش ( ةدئازلا عبصألا يفو :لاق ) :م

 هللا يضر - تباث نب دیز نعو ‹ فلاخم مهل ملعیالو ‹« يروثلاو « دمحأو « يعفاشلا لاق

 ‹ عبصألا ةيد ثلث اهيف : لاق - هنع ىلاعت

 عطاقلل ناك ءاوسو « ًاطخلا يف وأ دمعلا يف ناك ءاوس ةموكحلااهيف : «ةريحخذلا» يفو

 ال مأ دئاز عبصأ

 عبصألا نأل يأ :ش ( هنأل ):م مركم هنأل هفيرشت لجأل يأ :ش ( يمدآلل اًقيرشت ) :م

 هنأ هيلع ليق هيف لامج الو يأ :ش ( ةنيز الو هيف ةعفنمال نكلو هدي نم ءزج ):م ةدئازلا

 بجي مل هنإف اهلثم تبني ملو « لجر اهلازأو ةدرفنم هتارعش لجر نقذ نم ناك اذإ اب صوقنم
 نأب بيجأو « هب عافتنالا لحي ال هنأ ليلدب يمدآلا نم !ءزج رعشلا ناك نإو « لدع ةموكح هيف

 ءةدئازلا عبصألا عطق يف امك هنيشي ام هرثأ نم يقب اذإ لدع ةموكح بجوي امنإ يمدآلا ءزج ةلازإ

 . هنذإ ريغب هريغ رفظ صق ول امك « اهبجوي الف « هنيشت الو هنيزت تارعشلا ةلازإو
 تيغش : لاقي « ةدئازلا يأ « ةمجعملا نيغلاو نيشلاب :ش ( ةيغاسشلا نسلا كلذكو ) :م

 لجرو « ىلفسلا ىلع ايلعلا نانسألا عقت نأ يغشلا : ليقو « تبكارتو اهنيب فلتخا اذإ هنانسا

 اهنم اءزج رخآلا ىلع قبطم اهريسم مدقم نأل ءايغش باقعلا تيمس هنمو ءايغش ةأرماو ىغشأ

 نم ءزج هنأل» :هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انلق ال ) :م اهريغل راعتسملا ةلزنمب ريطلا عابسل ميلا رسكب

 بجت الف ءزج ةيغاشلا نسلا كلذك « هيلع ينجملا نم ءزج ةدئازلا عبصألا امك ينعي ٠٠ هدي

 . اتهاذكف « ةموكحلا

 - يرودقلا ظفل اذه :ش ( لدع ةموكح هتحص ملعت مل اذإ هناسلو هركذو يبصلا نرع يفو (:م

 بجت -هللا همحر -يعفاشلا لاقو) :م : - هللا همحر- فنصملا لاقو « « هرصتخم» يف - هللا همحر

 نراملا عطق هبشأف ةحصلا هيف بلاغلا نأل) :م يروثلا لوق وهو « دمحأ لاق هبو :ش ( ةلماك ةيد هيف

 بجي ال اهتحص ملعت مل اذإف ‹ ةعفنملا ءاضعألا هذه نم دوصقملا نأ : انلو ) :م يبصلا نم :ش ( نذألاو
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 نأل ؛ ةصخاشلا نذألاو نرالا فالخب مازلوال ةجح حلصي ال رهاظلاو كشلاب لماكلا شرألا

 وه امنإو مالكب سيل هنأل يبصلا لهتسا ول اذكو « لامكلا ىلع هتوف دقو لامجلا وه دوصقملا

 ىلع هب لدتسي اب نيعلا يفو « ةكرحلاب ركذلا يفو « مالكلاب هيف ةحصلا ةفرعمو توص درجم
 ًالجر جش نمو : لاق . ًاطخل او دمعلا يف غلابلا مكح همكح كلذ دعب همكح نوكيف رظنلا

 ةيدلا يف ةحضوملا شرأ لخد هسأر رعش وأ هلقع بهذف

 حلصي ال رهاظلاو) :م . ةمالسلا تبشت رهاظلابو ليلدلاب ةمالسلا نأل :ش ( كشلاب لماكلا شرألا

 ول هنإ ىتح « مازلإلا ريغل ةجح حلصي رهاظلا اذه لثم نأل مازلإلاب ديق اغنإ :ش ( مازلإال ةجح
 وه بلاخلا نأل ةرافكلا ةدهع نع جرخياتيقي هنم ءاضعألا هذه ةحص ملعي ال اريغص قتعأ

 . ةمالسلا

 لدع ةموكح نينعلاو ىصخلا ركذ يفو «٠ عيضر هيزجيو» : هلوق يف لبق نم مدقت دقو
 ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو « ةلماك ةيد اهيف : يعفاشلا لاق « ةياور يف دمحأ لاق هبو . هدنع

 نذألاو نراملا فالخب ) :م قاحسإو « ةداتقو « يروثلا لوق وهو « انلوق لم يصخلا ركذ يف

 نع ةعقترملا ةصخاشلا ىنعمو :ش ( لامكلا ىلع هتوف دقو لامحجملا وه دوصققملا نأل ةصخاشلا

 يف راس اذإ ناكم ىلإ ناكم نم ص َّحَش : «ةرهمجلا» يف لاقو « اًصوخش حتفلاب صخش

 . عافترا

 ‹ ملكتي ملام لدع ةموكح يبصلا ناسل يف نوكي ينعي :ش ( يبصلا لهتسا ول اذكو ) :م

 :ش (توص درجم وه اغنإو مالكب سيل ) :م يبصلا لالهتسا نأل يأ :ش ( هنأل ):م لهتسا ناو

 . توصلا يف يأ :ش ( مالكلاب هيف ةحصلا ةفرعمو ) :م ءاكب

 . لوبلا دنع ةكرحلاب ركذلا يف ةحصلا ةفرعمو يأ :ش ( ةكرحلاب ركذلا يفو ) :م

 نوكيف رظنلا ىلع هب لدتسب امب ):م نيعلا يفو ةحصلا ةفرعمو يأ :ش ( نيعلا يفو ) :م

 :م يبصلا مكح يأ :ش ( همكح ) :م ةروكذملا ءايشألا نمركذ ام دعب يأ :ش ( كلذ دعب همكح

 يبصلل بترتيف ةلماك وضعلا ةعفنم فلتأ هنأ نيبتي ذئنيح هنأل :ش ( ًاطخلاو دمعلا يف غلابلا مكح)

 . ًأطخلا ةلاحو دمعلا ةلاح يف غلابلل بترتي ام لثم يناجلا ىلع

 شرأ لخد هسأر رعش وأ هلقع بهذف الجر جش نمو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 « كلام لاق هبو « لخدي ال : ديدجلا يف لاقو ميدقلا يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةيدلا يف ةحضوملا

 . ةياور يف رفزو « نسحلاو « دمحأو

 فرعي : هل ليق ؟ رصبلاو مشلاو عمسلا باهذ فرعي نيأ نم : ليق نإف : يرودقلا لاق
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 ةحضوملا شرأو « تامف هحضوأ اذإ امك راصف « ءاضعألا عيمج ةعفنم لطبت لقعلا تاوفب نأل

 اقلعت دقو رعشلا لك تاوفب بج ةيدلاو « طقسي تبن ول ىتح رعشلا نم ءزج تاوفب بجي

 لخدي ال : رفز لاقو . هدي تلشف لجر عبصأ عطق اذإ امك ةلمحلا يف ءزحلا لخدف دحاو ببسب

 . هانركذ ام هباوجو « تايانجلا رئاسك نالخادتي الف سفنلا نود اميف ةيانج اهنم دحاو لك نأل
 يبأ لوق اذه : اولاق . ةيدلا عم ةحضوملا شرأ هيلعف همالك وأ « هرصبو هعمس بهذ نإو :لاق

 ةيد يف لخدت ةجشلا نأ :-هللا همحر- فسوي يبأ نعو « - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح

 . رصبلا ةيد يف لخدت الو مالكلاو عمسلا

 م ‹هوجولا نم كلذ ريغو نيميلا نع هلوكنب وأ هيلع ينجملل هقيدصتو يناجلا فارتعاب كلذ

 راصف ) :م مئاهبلاب قحلملاو تيملاك نوكي هنأل :ش ( ءاضعألا عيمج ةعفنم لطبت لقعلا تاوفب نأل)

 ول يأ :ش ( طقسي تبن ول ىتح رعشلا نم ءزج تاوفب بحي ةحضوملا شرأو « تامف هحضوأ اذإ امك

 ةحضوملا شرأ قلعت يأ :ش ( دحاو ببسب اقلعت دقو رعشلا لك تاوفب بجت ةيدلاو) :م

 :م لكلا ةيدلا ببسو ضعبلا ةحضوملا ببس نكل رعشلا تاوف وهو دحاو ببسب اعيمج ةيدلاو

 شرأ ال ديلا شرأ بجيف :ش ( هدي تلشف لجر عبصأ عطق اذإ امك ةلمجلا يف ءزجلا لخدف )

 . لكلا يف لخدي ءزجلا نأ هبشأ امو هيف لصألاو « عبصألا

 نود اميف ةيانج اهنم دحاو لك نأل ) :م ةيدلا يف ةحضوملا شرأ :ش ( لخدی ال :رفز لاقو ) :م

 تاوفب نأل هلوق هب ينعي : ليق :ش ( هانركذ ام هباوجو « تايانجلا رئاسك نالخادتي الف سفنلا

 نم لمشأ وهو « دحاو ببسب اقلعت دقو : هلوق ليقو « ءاضعألا عيمج ةعفنم لطبت لقعلا

 .لوألا

 يأ : :ش ( اولاق « ةيدلا عم ةحضوملا شرأ هيلعف همالك وأ هرصبو هعمس بهذ نإو : لاق ) :م

 . ( - هللا امهمحر - فسوي يبو ةفينح يبآ لوق اذه ) :م خياشملا

 عيمحل اًقلاخم هنوكل اوهس عقو ةفينح يبأ عم فسوي يبأ ركذ : ةياهنلا» يف لاق :ش

 يبأ نعو ):م فسوي يبأ ناكم - هللا همحر - دمحم ركذي نأ يغبنيف ةلوادتملا بتكلا تاياور

 هذه یور :ش ( رصبلا ةيد يف لخدت الو مالكلاو عمسلا ةيد يق ل خدت ةجشلا نآ -هللا همحر-فسوي

 . دايز نب نسحلا فسوي يبأ نع ةياورلا

 ؟مالكلاو عمسلاو رصبلا باهذ ملعي نيأ نم : ليق نإف

۲۰ 



 فالخب ةفلتخملا ءاضعألا هبشأف هب ةصتخم ةعفنملاو سفنلا نود اميف ةيانج اهنم الك نأ لوألا هجو

 نطبم مالكلاو عمسلا نأ : يناثلا هجوو « انيب ام ىلع ءاضعألا عيمج ىلإ ةدئاع هتعفنم نأل لقعلا

 ةحضوم ًالجر جش نمو : «ريغصلا عماجلا» يفو :لاق . هب قحلبي الف رهاظ رصبلاو لقعلاب ربتعيف
 ةيدلا بجت نأ يغبنيو : اولاق . -هللا همحر-ةفينح يبأ دنع كلذ يف صاصق الف هانيع تبهذف

 نإو : لاق . نينيعلا يف ةيدلا بجت نأ يغبنيو : اولاق . صاصقلا ةحضوملا يف : الاقو . امهسيف

 اهلك ديلا وأ عبصألا نم يقب ام لشف ىلعألا لصفملا نم لجر عبصأ عطق

 . كلذ ةفرعم يف هوجولا نم كلذ

 عمسلا باهذب ةبجاولا ةيدلا يف لخدي ال ةحضوملا شرأ نأ : وه :ش ( لوألا هجو ) :م

 ( ةفلتخملا ءاضعألا هبشأف هب ةصتخم ةعفنملاو سفنلا نود اميف ةيانج اهنم الك نأ ) :م مالكلاو رصبلاو

 نأل) :م . كلذك سيل لقعلا نأ ينعي :ش ( لقعلا فالخب ):م ضعب يف هضعب لخدي الف :ش
 ةيد يف اهشرأ لخد ةجشلا يف حورلا لاوزلو حورلاك راصف :ش ( ءاضعألا عيمج ىلإ ةدئاع هتعفنم

 ةعفنم لطبت لقعلا تاوفب نأل : هلوق هب دارأ :ش ( انيب ام ىلع ) :م لقعلا بهذ اذإ اذكف حورلا

 . ءاضعألا عيمج

 :ش ( نطبم مالكلاو عمسلا نأ ) :م فسوي يبأ نعو : هلوق ينعي :ش ( يناثلا هجوو ) :م

 رصبلاو ) :م هتيد يف ةحضوملا شرأ لخديف :ش ( لقعلاب ربتعيف ) :م نطاب امهنم دحاو لك ينعي
 - لمكألا لاقو . لجرلاو ديلاك هيف ةحضوملا شرأ لخدي الف لقعلاب يأ :ش ( هب قحلي الف رهاظ

 اهنم مهفي ال ثيحب يسفنلا مالكلا هب ديري : ليق « نطبم مالكلاو : هلوق يف - هللا همحر

 ريسع لقعلا باهذ نيبو هنيب قرفلا ناك كلذ دارملا ناك نإو « ملكتملا مظن ىلع ردقي الو يناعملا

 . ًرهاظو اتطبم هلعج يفن تاوصألاو فورحلاب ملكتلا هب دارملا ناك نإو ًادج

 دنع كلذ يف صاصق الف هانيع تبهذف ةحضوم ًالجر جش نم : « ريغصلا عماجلا يفو : لاق ) :م

 :م نينيعلا ةيدو ةحضوملا شرأ هيلع بجي نكلو : ثيللا وبأ لاق :ش ( -هللا همحر-ةفينح يبأ

 هنأ ينعي نينيعلاو ةحضوملا يف يأ :ش ( امهيف ةيدلا بجت نأ يغبنيو ) :م خياشملا يأ :ش (اولاق)

 ةحضوملا يف ) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش (الاقو) :م . نينيعلا ةيدو ةحضوملا شرأ بجي

 ىلع يأ :ش ( نينيعلا يف ةيدلا بجت نأ يغبنيو ) :م مهحورش يف خياشملا يأ :ش ( اولاق « صاصقلا

 . امهلوق يف يناثلاو ةفينح يبأ لوق يف لوألا نأل «اولاق» ظفل ررك اغإو « امهلوق

 لصفملا نم لجر عبصأ عطق نإو ):م : ريغصلا عماجلا » يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 ديلا يف داسف للشلاو « اهلك ديلا تلش وأ يأ :ش ( اهلك ديلا وأ عبصألا نم يقب ام لشف ىلعألا

۴ 



 ةموكح يقب اميفو ىلعألا لصفملا يف ةيدلا بجت نأ يغبنيو كلذ نم ءيش يف هيلع صاصق ال

 ةيدلا بجت نأ يغبنيو « افالخ كحي ملو يقب ام دوساف لجر نس ضعب رسك ول كلذكو « لدع
 مل يقابلا كرتا وأ روسكملا ردقلا رسكا وأ سبيام كرتاو لصفملا عطقا : لاق ولو هلك نسلا يف

 هجشأ لاقف ةلقنم هجش ول امك راصف دوقلل ًابجوم عقو ام هسفن يف لعفلا نأل كلذ هل نكي

 ةهبشلاف ‹ نينآدتبم نيتيانج نوكيف . نيلحم يف لعفلا نأ ةيفالخلا يف امهل ةدايزلا كرنأو ةحضوم

 . ىرخألا ىلإ ىدعتت ال امهادحإ يف

 . انباحصأ قافتاب يأ :ش ( كلذ نم ءيش يف هيلع صاصق ال ) :م ملع باب نم

 يف نكي دمع هنأل عبصألا نع دوقلا طقسيال : - هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا لاقو

 نع ةياور يفو ‹ يعفاشلا نع لوق يف يناثلا يف صاصقلا بجي الو « هيف ةاواسملارابتعالا

 : لاق امنإو :ش ( لدع ةموكح يقب اميفو ‹« ىلعألا لصفملا يف ةيدلا بجت نأ يغبنيو ) :م دمحأ

 . اذهاولاق حورشلا يف - هللا مهمحر- خياشملاو « «عماجلا» يف اذه ركذي مل ادمحم نأل «يغبني»

 ( يقب ام دوساف لجر نس ضعب رسك ول ):م صاصقلا مدع وهو مكحلا يأ :ش ( كلذكو ) :م

 يف دمحأو نيتلأسملا يف :ش ( اًئالخ ) :م دمحم يأ :ش ( كحي ملو ) :م ةروسكملا نسلا نم :ش

 نأ يغبنيو ) :م يعفاشلا باحصأ دنع راتخملا وهو اهعفن بهذي مل نإ لوق يف يعفاشلاو ةياور

 نم :ش ( سبي ام كرتاو لصفملا عطقا ):م هيلع ينجملا يأ :ش ( لاق ولو هلك نسلا يف ةيدلا بجت

 نكي مل يقابلا كرتا وأ ) :م نسلا نم :ش ( روسكملا ردقلا رسكا وأ ):م لاق وأ نسلا وأ ديلا شرأ

 يأ :ش ( هجش ولامک ) :ماذه مکح :ش ( راصف دوقلل اًبجوم عقو ام هسفن يف لعفلا نأل ؛ كلذ هل
 :ش ( ةدايزلا كرنأو ةحضوم ) :م ةجش :ش ( هجشأ : لاقف ةلقنم ) :م ةجش الجر لجر جش اذإ امك

 طرش ةلثامملاو «هيلع ىنجملا عسو يف تسيل يهو ةيراس تناك ىلوألا ةيانجلا نأل كلذ هل سيل

 ةبجوم تدقعنا اغنإو « ءادتبالا يف صاصقلا ةبجوم ةيانجلا كلت دقعنت ملف صاصقلا بوجو

 يف ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م ليبس صاصقلا ىلع هل نوكي الو «لاملل

 :ش ( لعفلا نأ ) :م هانيع تبهذف ةحضوم جش اذإ ام : يهو ةيفالخلا ةلأسملا يف يأ :ش (ةيفالخلا

 . ةقيقح نيفلتخم :ش ( نيلحم يف ) :م عقو

 یدعتت ال ) :م نيتيانجلا ىدحإ يف يأ :ش ( امهادحإ يف ةهبشلاف ‹ نيتآدتبم نيتيانج نوكيف (:م

 نيسلجم يف تعقو اذإ ةيانجلا نأ اذه يف لصألاو « ىرخألا ةيانجلا ىلإ يأ :ش ( ىرخألا ىلإ

 ةثالثلا ةمئألا لوق وهو رخآلا يف دوقلا بوجو عني ال امهدحأ يف لالا بوجوف ةقيقح نينيابتم

 بجوي رخآلاو دوقلا بجوي امهدحأ « نيئيش فلتأو دحاو لحم يف تعقو ىتمو « اًضيأ

 .ةثالثلا ةمئألل اًقالخ انباحصأ نيب فالخ الب بجي « لالا

۳ 



 نأ : هلو . لوألا يف دوقلا بجي هلتقف هريغ ىلإ هنم ذفنو هباصأف ًادمع لجرلا ىلإ ىمر نمك

 دحاو لعفلا نألو « لالا بجيف يراسلا هعسو يف سيلو « لثملاب ءازح لاو ةيراس ىلوألا ةحارجلا

 هتياهن تثروأف ‹ رخآلاب امهدحأ لاصتال هجو نم دحتم لحملا اذكو « ةمئاقلا ةك رجلا وهو ةقيقح

 اذإ ام فالخبو . هبحاص ةيارس نم سيل امهدحأ نأل « نيسفنلا فالخب « ةيادبلا يف ًاطخلا ةهبش

 . ًادوصقم ًالعف سيل هنأل عبصألا ىلع نيكسلا عقو

 دوقلا بجي هلتقف هريغ ىلإ هنم ) :م هيمر يأ :ش ( ذفنو هباصأف دمع لجرلا ىلإ ىمر نمك ) :م

 نيكسلا برطضاف اعبصأ عطق اذإ اذكو « يناثلا يف ةيدلا بجتو « يناثلا نود :ش ( لوألا يف

 . ةيناثلا نود عامجإلاب ىلوألا يف صتقي هنإف هنم ًاطخ رخآ اعبصأ باصأف

 ءلحم اب ءازج لاو ةيراس ىلوألا ةحارجلا نأ ):م :- هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ‹ ةيراس نوكت ال دق صاصقلا لمعي يتلا ةحارجلا نأل :ش ( لالا بجيف يراسلا هعسو يف سيلو

 لعفلا نألو ) :م ةلثامملا نودب صاصق الو ىلوألل ًالثم نوكيال كلذ ىلعف «هعسو يف سيل ذإ

 لحم يأ :ش ( لحملااذكو ):م جشلا ةلاح ةتباثلا يأ :ش ( ةمئاقلا ةكرحلا وهو ةقيقح دحاو

 :ش (ةيادبلا يف اطخلا ةهبش هتياهن تثروأف ءرخآلاب امهدحأ لاصتال هجو نم دحتم ) :م نيتيانجلا

 ةهبشلا عم تبثي هنأل « لاملا يف لمعي ال نأ ةهبشلاب ئردني اميف ةقيقحلا ىلع لمعت ةهبشلاو

 . ناتید بجیف اهب طقسی فیکف

 تذفنو هباصأف ادمع لجر ىلإ ىمر نمك امهلوق نع باوج اذه :ش ( نيسفنلا فالخب ) :م

 روصت الو :ش ( هبحاص ةيارس نم سيل امهدحأ نأل ) :م هلوق وه كلذ هجوو <« هلتقف هريغ ىلإ

 . دحاو صخش يف كلذ روصتيو صخش ىلإ صخش نم لعفلا ةيارس
 عبصأ عطق اذإ : لاقامع باوج اذه :ش ( عبصألا ىلع نيكسلا عقو اذإ ام فالخبو ) :م

 امف « ةيناثلا نود ىلوألل صتقي اهعطقف رخآ عبصأ ىلع عقوف نيكسلا برطضاف ادمع لجر

 هنأل ‹«صاصقلا يف ةهبشلا ثروي مل اإ يناثلا عطقلا نأ ههجوو ‹ كلذك نكت مل انتلأسم لاب

 هنأل ):م :هلوق ىنعم وهو « دوصقم لعفب سيلف ةيارسلاب نيعلا باهذ امأو « دوصقم لعف

 ًالعف راص دق عبصألا ىلع نيكس عقواذإ اميفو « انتلأسم يف :ش ( ةوصقمًالعف سيل

 . ًادوصقم

 اذهبو «ةيارسلاب نيعلا باهذ ىلإ دئاع هنأل ىف ريمضلا : - هللا همحر - لمكأآلا لاقو

 ام باوصلا نإو « رظن ادوصقم العف سيل هنأل هلوق يف نأ ةياهنلا» يف لاق ام عفدني هيجوتلا
 يناثلا لعفلا ىلإ ريمضلا عجر هنإف « هرمأ نم سيل نكلو « دوصقم هنأ « ةريخذلا» يف هركذ



 - ةفينح يبأ دنع كلذ نم ءيش يف صاصق الف « ىرخأ اهبنج ىلإ تّلشف اعبصإ عطق نإو : لاق

 ‹ اهشرأ ةيناثلا يفو ‹ ىلوألا نم صنقي :-هللا مهمحر- نسحلاو رفزو امه الاقو . -هللا همحر

 جش اذإ ام وهو « ىلوألا ةلأسملا ىف دمحم نع ةعامس نبا ىورو . هانركذ دق نيبناحلا نم هجولاو

 هنأ : هرصب بهذف ةحضوم

 ‹ لوألا ىلإ ةبسنلاب لوألا ليلدلا نم ركذ ام ىلع ءانب نيقرف فنصملا ركذ دقو « مالكلا لتخاف
 . يناثلا ىلإ يناثلاو

 عبصألا يف عطقلا نأل « ىرحخألاب لصتا اذإ نيكسلآ فالخبو» هلوق : يكاكلا لاقو

 نأ ينعي ‹ همكحب ررقتيف « ادوصقم هيلع عقو لعفلا لب « لوألا لعفلا رثأ نم سيل ىرخألا

 لعجي نأ نكي الو دمعلا نم لصت ال ًأطخل ا ذإ « ىلوألا نم دصقي ال ىرخألا عبصألا يف عطقلا

 . « حاضيإلا» بحاصو مالسإلا رخف لاق اذكو « ةهبش ثروي الف « لوألا ةمتت يناثلا عطقلا

 نأو « رظن ادوصقم سيل باتكلا يف هلاق اميف نأ ملعياذهبو « ةياهنلا » يف ركذو

 باتكلا يف هركذ اجب همالك نع بيجأ «« حاضيإلا» بحاصو مالسإلا رخف هركذ اميف باوصلا
 ىلإ عجري «هنأل» يف ريمضلا نأ انلق ال اًحيحص نوكيف هالاق ام ليوأتلاو « ىنعملا ثيح نم

 . ىرخأ عبصأ يف عطقلا

 نأل ‹ «اهعطقف ىرخألا عبصألا ىلإ لسنا اذإ نيكسلا فالخب» هلوق : يزارتألا لاقو

 مدعل ىلوألا عبصألاب ةهبش كلذ نكي ملف « ةيارسلاب ال لالسنالاب ءادتبا لصح ىرخألا عطق

 عقو اذإ ام فالخبو هلوقب  ةيادهلا» بحاص هلاق امو « حيحصلا قرفلا وه اذهو « لعفلا داحتا

 . ىهتنا ‹ رظن هيف : ادوصقم العف سيل هنأل ؛ عبصألا ىلع نيكسلا

 . لمأتلا يف ناعمإلاب ملعي انركذ اميف رظنلا نع بيجأ دق : تلق

 يف صاصق الف « ىرخأ اهبنج ىلإ تّلشف اعبصأ عطق نإو ):م : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 رفزو امه الاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م نيعبصألا ةيد هيلعو :ش ( كلذ نم ءيش

 لاق ولو ‹ لاق كلذكف رفزو الاقو لمكألا هنع هلقن دايز نبا ينعي :ش ( - هللا مهمحر - نسحلاو

 دكأ اذإ الإ عوفرملا ريمضلا ىلع فطعي نأ زوجي ال هنأ كلذو <« اًباوص ناك « رفزو اهيف الاقو» :

 يفو يأ :ش ( ةيناثلا يفو) :م ىلوألا عبصألا يف :ش ( ىلوألا نم صتقي ) :م رعشلا ةروص يف الإ

 بناجو ةفينح يبأ بناج نم يأ :ش ( نيبناجلا نم هجولاو «اهشرأ ) :م بجي ةيناثلا عبصأللا

 . هرخآ ىلإ . . . هانيع تبهذف ةحضوم ًالجر جش نمو هلوق هب دیری :ش ( هانرکذ دق ) :م ءالؤه

 هنآ : هرصب بهذف ةحضوم جش اذإ ام وهو « ىلوألا ةلأسملا يف دمحم نع ةعامس نبا یورو (:م
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 هيف يرجي رصبلاو سفنلا يف امك ةرشابم ةيارسلاب لصاحلا نأل ؛ امهيف صاصمقلا بجي
 - دمحم دنع لصألا راصف « هيف صاصق ال للشلا نأل ؛ ةريخألا ةيفالخلا فالخب «صاصقلا

 بجوي صاصقلا هيف نكمي ام ىلإ صاصقلا هيف بجي ام ةيارس نأ : ةياورلا هذه ىلع -هللا همحر

 رصبلا باهذ نأ : روهشملا هجوو . املظ لوألا عقو دقو سفنلا ىلإ تلآ ول امك ٠ صاصتقالا

 فالخب. بيبستلا يف دوق الو اهسفن يف ةبجوم تيقب ةجشلا نأ ىري الأ « بسيبستلا قيرطب
 نسلا ضعب رسك ولو : لاق . ةرشابم ةيناثلا تبلقناف ىلوألا ىقبت ال هنأل نسفنلا ىلإ ةيارسلا

 اتلكآتف نيتحضوم هحضوأ ولو «-هللا همحر- ةعامس نبا ةياور ىلع الإ صاصق الف تطقسفا

 . نيتاه نيتياورلا ىلع وهف

 :ش ( ةرشابم ةيارسلاب لصاحلا نأل ) :م اًعيمج رصبلاو ةحضوملا يف يأ :ش ( امهيف صاصقلا بجي
 دي عطق ول هنآ یرت الآ ینعی :ش ( سفنلا يف امك ) :م هلوقب كلذ رظن مث ةرشابملا ةلزنمب ينعي

 ول هنأ ىرت الأ :ش ( صاصقلا هيف يرجي رصبلاو ):م صاصقلا بجي هسفن ىلإ ىرسف ناسنإ
 . انه كلذك امهيف صاصقلا بجي رصبلا باهذ ببس رشابو ةحضوم هجش

 :م ىرخأ اهبنج ىلإ تلشف ًاعبصأ عطق نإف هلوق يهو :ش ( ةريخألا ةيفالخلا فالخب ) :م

 ىلع - هللا همحر - دمحم دنع لصألا راصف ):م شرألا بجيو :ش ( هيف صاصق ال للشلا نأل)

 هيف نكمب ام ىلإ صاصقلا هيف بجي ام ةيارس نأ ):م : ةعامس نبا ةياور يأ :ش ( ةياورلا هذه

 يأ : - هللا همحر - ءالعلا انخيش لاق :ش ( سفنلا ىلإ تلآ ول امك « صاصتقالا بجوي صاصقلا

 بجي تامو ىرسف ادمع لجر عبصأ عطق نإف « سفنلا ىلإ تلصوو ةحارجلا تلآ ول امك
 . صاصقلل اًبجوم نوكيف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( اًملظ لوألا عقو دقو ):م صاصقلا

 قيرطب رصبلا باهذ نأ ):م : دمحم نعروهشملا لوقلا يأ :ش ( روهشملا هجوو ) :م

 له رثكأو اندنع :ش ( بيبستلا يف دوق الو اهسفن يف ةبجوم تيقب ةجشلا نأ ىري الأ «بيبستلا
 ىقبت ال هنأل سفنلا ىلإ ةيارسلا فالخب ) :م لوق يف يعفاشلا نعو « كلام نع ةياور يف الإ ملعلا

 :ش ( ةرشابم ةيناثلا تبلقناف ):م كلذك ناك اذإف « ةربتعم ىلوألا ةيانجلا ىقبت ال يأ :ش ( ىلوألا

 . صاصقلا بجيف « ةرشابملا قيرطب ةيناثلا ةيانحلا تبلقناف يأ

 ولو ) :م : عيرفتلا ليبس ىلع اًضيأ اهيلت يتلاو ةلأسملا هذه ركذ «فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 هحضوأ ولو « -هللا همحر-ةعامس نبا ةياور ىلع ىلإ صاصق الف تطقسف نسلا ضعب رسك

 :م لكألاب ةدحاو اتراص يأ :ش ( اتلكآتف ) :م نيتحضوم نيتجش هجش ولو يأ :ش (نيتحضوم

 ال ينعي ‹« دمحم نع ةعامس نبا ةياورو ةروهشملا ةياورلا يأ :ش ( نيتاه نيتياورلا ىلع وهف)

 . ةعامس نبا ةياور ىلع صاصقلا اهيفو « روهشملا ىلع صاصق

۲*١ 



 ‹ -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف شرألا طقس ىرخأ اهناكم تتبنف لجر نس علق ولو : لاق

 نأ : هلو . ىلاعت هللا نم ةأدتبم ةمعن ثداحلاو « تققحت دق ةيانحلا نأل ًااماك شرألا هيلع : الاقو

 مل هنأل ؛ عامجإلاب شرألا بجي ال تتبنف يبص نس علق اذإ امك راصف « ىنعم تمدعنا ةيانجلا

 ملألا ناكل لدع ةموكح بجت هنأ : -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . ةنيز الو ةعفنم هيلع تفي

 .لصاحلا

 هبرض اذإ : - هللا همحر - دمحم لاقو «هرصتخم» ىف - هللا همحر - ىخركلا لاقو

 صتقي ناتحضوم امهنم ةدحاو اتراص ىتح اتلكأت مث اهبناج ىلإ هبرضف داع مث هحضوأف اضعب

 . هنم

 لجر نس برض نمف : - هللا همحر - ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىورو «ريسلا» يفو
 ‹ هيف صاصق الف تدوسا وأ تطقس نإف « ةنس لجؤي هنإف يقب ام تكرحو اهضعب رسكف دمع

 . صاصقلا هيف تطقس نإ : فسوي وبأ لاقو

 یرخآ اهناکم تتبنف لجر نس علق ولو (:م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 : فنصملا لاقو « هنع انباحصأ فالخ ركذي ملو « يرودقلا ظفل انه اه يأ :ش ( شرألا طقس

 دمحأ لاق هبو ءاهدراهذخأ ناك نإو :ش ( -هللا همحر-ةفينح يبأ لوق يف) :م شرألا طقس

 . لوق يف - هللا امهمحر - يعفاشلاو

 - يعفاشلاو كلام لاق هبو ءاهذخأ ولاهدريالو :ش (ًالماك شرألا هيلع الاقو ) :م

 ةمعن ثداحلاو ) :م دوعلا مدع ةداعلاو :ش ( تققحت دق ةيانحلا نأل ) :م لوق يف - هللاامهمحر

 يف ىنأتسي ليق اذهلو ‹ تابنلل ةضرعم اهنإف « يبصلا نس فالخب :ش ( ىلاعت هللا نم ةأدتبم
 ۰ . غلابلا نود لوح يبصلا نس

 لثم اهناكم داع هنأل :ش ( ىنعم تمدعنا ةيانحلا نأ ):م : ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 :ش ( عامجإلاب شرألا بجي ال تتبنف يبص نس علق اذإ امك راصف ) :م ءيش بجي ملف تفلت يذلا
 يفو لدعلا ةموكح هيف بجي هنأ فسوي يبأ نع «يخركلا رصتخم» يف ىور هنأل شرألاب ديق
 فصن هيلع ناك نسلا فصن تبنف لجر نس عزن ول : ةفينح وبأ لاق « درجملا» نع « سانجألا»

 . ( ةنيز الو ةعفنم ) :مةنس عوزنملا ىلع يأ :ش ( هيلع تفي مل هنأل ) :م اهتمیق

 يأ « الماك شرألا هيلع الاقو : هلوقب قلعتم اذه :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م

 نودبو ملألاب موقي يأ :ش ( لصاحلا ملألا ناكمل لدع ةموكح بجت هنأ ):م :فسوي يبأ نع يور

 . صقتنا ام بجيف ملألا

¥ 



 هلامكب شرألا علاقلا ىلعف محللا هيلع تبنو اهناكم يف اهبحاص اهدرف هريغ نس علق ولو : لاق

 دوعت ال اهنأل تمحتلاف اهقصلأف هنذأ عطق اذإ اذكو ‹ دوعت ال قورعلا ذإ « هب دتعي ال امن اذه نأل

 ‹ لوألا نس تتبنف عزانلا نس هنس ةعوزنملا عزتناف لجر نس عزن نمو : لاق « هيلع تناك ام ىلإ

 تبنملا داسف بجوملا نأل « قح ريغب ىفوتسا هنأ نيبت هنأل مهرد ةئامسمخ هبحاصل لوألا ىلعف

 ناكو « عامجإلاب الوح ىنأتسي اذهلو « ةيانحجلا تمدعناف ىرخأ اهناكم تبن ثيح دسفي ملو
 ‹ قوقحلا عبيضت كلذ رابتعا يف نأ الإ ٠ صاصقلل كلذ يف سأيلا رظتني نأ يغبني

 محللا هيلع تبنو اهناكم يف اهبحاص اهدرف هريغ نس علق ولو ):م : فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ يضاقلا ةياور يف - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( هلامكب شرألا علاقلا ىلعف

 ذإ ‹ هب دتسعي ال ام اذه نأل ) :م اهناصقنل ةموكحلا هيلعو « ةيدلا بجت : ةياور يف دمحأ لاقو

 . تيملا مكح يف نوكي نسلا اذه نأل :ش ( دوعت ال قورعلا

 نع اًضوع نكي ملو اهيف ةالصلا زجي مل مهردلا ردق نم رثكأ تناك نإ : دمحم لاق
 زوجي ال هريغ نس يفو « اهيف ةالصلا زوحي اهعضوم ىلإ اهداعأ اذإ : فسوي وبأ لاقو « تئافلا

 :م هريغ نذآ يأ :ش ( هنذأ عطق اذإ ) :م هلامكب شرألا بجي اذكو يأ :ش (اذكو ) :م كلذ

 ‹ ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( تمحتلاف ) :م اهطاخ نأب :ش ( اهقصلاف)

 نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م ةيدلا بجت الو ةموكحلا بجت : ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا لاقو

 . رهاظاذهو :ش ( هيلع تناك ام ىلإ دوعتال ):م نذألا

 هنس ةعوزنملا عزتناف لجر نس عزن نمو ) :م : «ريغصلا عماجلا »يف دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 نیبت هنآأل ) :م هنم عوزنملا يأ :ش ( مهرد ةئامسمخ هبحاصل لوألا ىلعف ‹ لوألا نس تتبنف عزانلا نس

 ةًأدتبم ةبه وه لوق يف - هللا همحر - دمحأ لوق يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( قح ريغب ىفوتسا هنآ

 . يبوبحملا « عماج» يف كلام لوق سايق وهف « ءيش هيلع بجت الف

 بجىملا نأل) :م لدعلا ةموكخ بجي اجوعم تبن نإف « لوألاك ةعوزنملا نسلا تبن اذإ اذه

 لجؤي يأ :ش ( لوح ينأتسي اذهلو « ةيانحجلا تمدعناف ىرخأ اهناكم تبن ثيح دسفي ملو تبنملا داسف
 ام رظني يأ « تاحارجلا نأتسي هنمو « هترظتنا يأ « هتبن ءانيتسا لاقي «راظتنالا ءانئتسال ةنس

 . (عامجإلاب ):م ينأي ىنأ نم هلصأو « اهل

 غلابلا نس نأ اهيف ركذ هنإف « «ةمتتلا » ةياور هفلاخي « عامجإلاب» هلوق : يكاكلا لاق :ش

 الف ردان غلابلا نس تابن نأل ؛ حيحصلا وه « لوحلا ال نسلا عضوم أربي ىتح رظتني طقس اذإ

 . هتبقاع يردي ال هنأل شرألا ذخؤي الو صتقي ال ءربلا لبق نأ الإ ليجأتلا ردقي

 ‹ قوقحملا عييضت كلذ رابتعا يف نأ الإ ‹ صاصقلل كلذ يف سأيلا رظنني نأ يغبني ناكو ) :م
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 تتبن اذإو ‹ صاصقلاب انيضق تبنت ملو لوحلا ىضم اذإف ء ًارهاظ هيف تبنت هنأل ؛ لوح اب انيفتكاف
 .لاملا بجيف ةهبشلل صاصقلا بجي ال هنأ الإ « قح ريغب ناك ءافيتسالاو « هيف انأطخأ انأ نيبت

 يضاقلا هلجأ ولف هلعف رثأ رهظيل الوح ينأتسي تكرحتف ناسنإ نس ناسنإ برض ولو : لاق

 بورضملل لوقلاف هبرضب طقس اميف ةنسلا يف افلتخاف هنس تطقس دقو بورضملا ءاج مث ةنس

 ثيح افلتخاف ةلقنم تراص دقو ءاجف ةحضوم هجش اذإ ام فالخب اذهو « ًاديفم ليجأتلا نوكيل

 . ةلقنملا ثروت ال ةحضىملا نأل ؛ براضلا لوق لوقلا نوكي

 ةرارحلا ةعبرألا عابطلا يلع لمشت يتلا ةعبرألا لوصفلا ىلع لمتشم هنأل :ش ( لوحل اب انیفتکاف

 م مئتلتو هتحارج ًأربتف هيلع ينجملا عبط قفاو اهنم ًالصف لعلف « ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو
 هيف انأطخأ انآ نوبت تتبن اذإو « صاصقلاب انيضق تبنت ملو لوحلا ىضم اذإف « ًارهاظ هيف تبنت هنأل)

 ىفوتسا نيح رهاظلا يف هلعف نأل :ش ( ةهبشلل صاصقلا بجي ال هنأ الإ « قح ريغل ناك ءافيتسالاو

 لوقو « ذئنيح :ش ( لالا بجيف ) :م صاصقلا طوقس يف ةهبش كلذ راصف اًمح ناك صاصقلا

 . ةعامس نبا ةياور «فسوي يب رداون» نم « سانجألا» يف يفطانلا

 ىضقو ريغصلا نسب رظتنا يأ « الوح اهب رظتناف لجر نس علق لجر : فسوي وبأ لاق
 . هريغو هداز رهاوخ لثم انباحصأ ضعب لاق ةياورلا هذه ىلإو « اهشرأب هيلع

 انيمض ذخأي نأ يضاقلل يغبني لجر نس علق ولو : «درجملا» يف لاق : اًضيأ يفطانلا لاقو

 صتقا تبنت ملو ةنس تضم اذإف « هنس عزن موي ذنم ةنس لجؤيو <« ةنس عوزنملل عزانلا نم

 اولاق لب « ريغصلا نسو غلابلا نس نيب انخياشم نم ريثك قرفي مل ةياورلا هذه ىلعو «هل
 . امهريغو يسخرسلاو يرودقلا بهذ هيلإو « اعيمج امهيف ءانيتسالاب

 نمو هلوق ىلإ لصألا لئاسم وهو عيرفتلا ليبس ىلع هركذ : فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 الوح) :م رظتني يأ :ش ( ينأتسي تكر حتف ناسنإ نس ناسنإ برض ولو ) :م : تمحتلاف الجر جش
 براضلا يأ :ش ( افلتخاف هنس طقس دقو بورضللا ءاج مث ةنس يضاقلا هلجأ ولف « هلعف رثأ رهظيل

 لاقو ‹«يريغ ةبرضب تطقس براضلا لاقف :ش ( هبرضب طقس اميف ةنسلا يف ):م بورضملاو

 نوکیل) :م دمحأو حصألا يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( بورضملل لوقلاف ) :م كبرضب هيلع ينجللا

 ةبقاع روهظل ليجأتلا اذإ « ءاوس همدعو ليجأتلا ناك هلوق لبقي ملول ينعي :ش ( اديفم ليجأتلا

 .رمألا

 ( تراص دقو ءاجف ةحضوم هجش اذإ ام فالخب ) :م هانركذ يذلا اذهو يأ :ش ( اذهو ) :م

 ركنأو « كبرض نم ةلقنم تراص جوجشملا لاقو يأ :ش ( افلتخاف ةلقنم ) :م ةحضوملا يأ :ش

 ةجشلا نأل :ش ( ةلقنملا ثروت ال ةحضوملا نأل ؛ براضلا لوق لوقلا نوكي ثيح ):م براصلا
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 هنأل ؛ براضلل لوقلاف ةنسلا دعب كلذ يف افلتخا نإو « اقرتفاف طوقسلا يف رثؤيف كيرحتلا امأ

 مل ولو ‹ ركنملل لوقلا ناكف « رثألا روهظل يضاقلا هتقو يذلا لجألا ىضم دقو هلعف رثأ ركني
 نيبنسو « ملألا ةموكح بجت هنأ :-هللا همحر- فسوي يبأ نعو . براضلا ىلع ءيش ال طقست

 ىلع ًاطخلا يف شرألا بجي تدوسا اهنكلو طقست مل ولو « ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب نيهجولا
 اذكو « هنم دوست ًابرض هبرضي نأ هنكمي ال هنأل ؛ صاصقلا بجي الو هلام يف دمعلا يفو  ةلقاعلا

 . رضخا وأ رمحا ول اذكو . انركذ اه صاصق ال يقابلا دوساو هضعب رسك اذإ

 ببسب رثأ كلذ نوكي لب « ةداع مظعلا ةلقنل اًببس نوكي ال ةحضوم تعقوامدعب ةحضولا
 . هلوق لوقلا نوكي الف « بورضملل ادهاش رهاظلا ىقبي الف ثداح

 نوكيف هطوقس يف ريثأت هلف نسلا كيرحت امأ يأ :ش ( طوقسلا يف رثؤيف كيرحتلا امآ ) :م
 :ش ( اقرتفاف ) :م : هلوقب هيلإ راشأ « نيتلأسملا نيب قرفلا لصح اذهبو « بورضملا لوق لوقلا
 نوكي نأ سايقلا ناكو « ةيناثلا ةلأسملا يف روكذملا مكحلاو ىلوألا ةلأسملا يف روكذملا مكحلا يأ
 هركذ يذلا هجولا يف امهنيب قرف «ناسحتسالا» يف نكلو « ركنم هنأل « امهيف براضلل لوقلا
 . فنصلا

 دعب) :م نسلا طوقس يف بورضملاو براضلا فلتخا نإو يأ :ش ( كلذ يف افلتخا نإو ) :م
 :م ثداح رمأب تطقس لب : براضلا لاقو « كبرضب تطقس : بورضملا لاقف :ش ( ةنسلا

 لوقلا ناكف « رثألا روهظل يضاقلا هتقو يذلا لجألا ىضم دقو هلعف رثأ ركني هنأل ؛ براضلل لوقلاف)

 بيعاهيف لصحي ملو طقست مل ولو « نسلا تكرحت اذإ ينعي :ش ( طقست مل ولو ‹ ركنملل
 ةموكح بجت هنأ :- هللا همحر - فسوي يبأ نعو « براضلا ىلع ءيش ال ) :م هوحنو دادوسالاک

 لوألاو «فسوي يبأ ناكم -هللا همحر - ةفينح يب نعو : خسنلا ضعب يفو :ش (ملالا
 نيهجولا نيبنسو) :م عضوملا اذه يف فسوي يبأ لوق اهريغو «ةريخذلا» يف ركذ هنأل ‹«حصأ

 ةموكح : هلوقو « براضلا ىلع ءيش الو : هلوقامه ناهجولاو :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب

 . هرخآ ىلإ . . . ةفينح يبأ دنع شرألا طقس : هلوق وه اذه دعباميف دوعوملاو ملألا

 ‹ ةلقاعلا ىلع اطخلا يف شرألا بجي تدوسا اهنكلو ):م نسلا يأ :ش ( طقست مل ولو ) :م

 رسك اذإاذكو « هنم دوست اًبرض هبرضي نأ هنكميال هنأل ؛ صاصقلا بجي الو هلام يف دمعلا يفو

 دوسي اًبرض هبرضی نآ هنکي ال هنأل هلوق هب دارأ :ش ( انرکذ امل هيلع صاصق ال يقابلا دوساو هضعب

 . هنم

 لب :ش ( رضخا وأ ) :م نسلا يأ :ش ( رمحا ول ):م صاصق ال اذكو يأ :ش ( اذكو ) :م

 ةموكحلا بجي ةثالثلا ةمئألا تلاقو « هلام يف دمعلا يفو « ةلقاعلا ىلع أطخلا يف شرألا بجي

 ر

1۰ 



 شرألا طقس رعشلا تبنو رثأ اهل قبي ملو تمحتلاف الجر جش نمو : لاق ناتیاور هيف رفصا ولو

 هيلع بجي : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . بجوىملا نيشلا لاوزل :-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 لاقو . هميوقت بجيف لاز ام لصاحلا ملألاف لاز نإ نيشلا نأل ؛ لدع ةموكح وهو ملألا شرأ

 ءاودلا نمو بيبطلا ةرجأ همزل اغنإ هنأل « ءاودلا نمثو بيبطلا ةرجأ هيلع :- هللا همحر-دمحم

 اناصأ ىلع عفانملا نإ : لوقي-هللا همحر- ةفينح ابأ نأ الإ « هلام نم كلذ ذخأ هنأك راصف « هلعفب

 الجر برض نمو : لاق . ايش مرغ الف . يناحلا قح يف دجوي ملو ةهبشب وأ دقعب الإ موقتت ال
 برضلا رثأ يقب اذإ هانعم « برضلا شرأ هيلعف اهنم اربف هحرجف طوس ةئام

 ةيأور يفو« دمحأو كلامو يعفاشلا دنع كلذك رارضحخالا يفو رارمحالا يفو رارفصالا يف

 نأ ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىور :ش (ناتیاور هيف رفصا ولو) :م ‹ دادوسالاک نوکی دمحأ نع

 . ةموكحلا هيف

 بجي كولمملا يفو ‹ ءيش بجيال : لاق ةفينح يبأ نع دمحم نع مشاه ركذو

 فسوي وبأ لاقو « اًدبع وأ بورضملا ناك ارح ةموكح ترفصا اذإ اهيفف : دمحم لاقو «ةموكحلا

 ةرضخلا بيعك اًبيع نوكي ىتح ةرفصلا ترثك نإ : فسوي وبأ لاقو « ةموكح اهيف : اًضيأ

 - يخركلا هركذ لكلا « اًمات اهشرأ اهيفف ترفصااذإ : رفز لاقو ءاَّمات اهلشمب اهيفف ةرمحلاو

 . - هللا همحر

 طقس رعشلا تبنو رثأ اهل قبي ملو تمحنلاف ًالجر جش نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ):م

 هيلع بجي-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو « بجوملا نيشلا لاوزل -هللا همحر-ةفينح يبأ دنع شرألا

 ام لصاحلا ملألاف لاز نإ ):م بجوملا نيشلا نأل يأ :ش ( نيشلا نأل ؛لدع ةموكح وهو ملألا شرأ

 . ( هيوقت بجیف « لاز

 ةرجأ همزل امنإ هنأل ءاودلا نمو بيبطلا ةرجأ همزل اغنإ هنأل بيبطلا ةرجأ هيلع دمحم لاقو ) : :م

 هأحلأ هنأل ‹ هيلع ينجملا لام نم يأ :ش ( هلام نم كلذ ذخأ هنأك راصف هلعفب ءاودلا نمو بيبطلا

 يآ :ش ( دقعب الإ موقتت ال انلصأ ىلع عفانملا نإ : لوقب - هللا همحر - ةفينح ابأ نأ الإ ) :م اذه ىلإ

 ةهبشب يأ :ش ( ةهبشب وأ ) :م ةحيحصلا ةبراضملاو ةحيحصلا ةراجإلاك دقعلا ةهبشلا ىتاطم

 الودقع :ش ( يناجلا قح يف دجوي ملو) :م ةدسافلا ةبراضملاو ةدسافلا ةراجإلاك قلطملا دقعلا

 . همهلآو همطل ولامك :ش ( ايش مرغی الف) :م ةهبش

 ًأربف هحرجف طوس ةئام الجر برض نمو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يف ارركم اهنايب عقو : يزارتألا لاق :ش ( برضلا رثأ يقب اذإ هانعم « برضلا شرأ هيلعف اهنم
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 لجر دي عطق نمو : لاق . ةمحتلملا ةجشلا يف ىضم دق فالتخا ىلع وهف هرثأ قبي مل اذإ امأف
 بجوملاو « دحاو سنج نم ةيانجلا نأل ؛ ديلا شرأ طقسو ةيدلا هيلعف ءربلا لبق هلتق مث ًأطخ

 . ءادتبا لتق هنأك سفنلا يف فرطلا لخدف اهئازجأ عيمجب سفنلا لدب اهنأو « ةيدلا وهو دحاو
 هنم صتقب :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو . اربي ىتح هنم صتقي مل ةحارج ًالجر حرج نمو :لاق
 هيلع هلوق انلو . لطعي الف ققحت دق بجىملا نأل اذهو ‹ سفنلا يف صاصقلاب ًارابتعا لاحلا يف

 ؛ « ةنس تاحارجلا يف ىنأتسي» : مالسلاو ةالصلا

 برضلا شرأ شرألاب دارأو « لتقلا يف ةداهشلا لبق لصف يف اهنايب ىفوتسا هنأل « « ةيادهلا»
 . لدعلا ةموكح وهو

 دق فالتخا ىلع وهف هرثأ قبي مل اذإ امأف ):م برضلا رثأ يقب اذإ اذه : ديهشلا ردصلا لاق
 همحر - ةفينح ىبأ دنع ءىش همزلي ال هنآ كانه ىضم يذلاو :ش ( ةمحتلملا ةجشلا يف ىضم
 «هحرج» هلوقب ديق انإو « دمحم دنع بيبطلا ةرجأو فسوي يبأ دنع ملالا شرأ بجيو -هللا
 . قافتالاب ءيش بجي ال ءادتبالا يف هحرجي مل اذإ هنأل

 هلتق يأ :ش ( ءربلا لبق هلتق مث أطخ لجر دي عطق نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ءربلا دعب هنأل « ءربلا لبق اب ديقو « اًعيمج نيرمألاب ذخؤي ادمع لتقلا ناك اذإ هنأل « اضيأ ًأطخ

 نأل :ش ( دحاو سشج نم ةيانجلا نأل ؛ ديلا شرأ طقسو ةيدلا هيلعف ):م اًعيمج نيرمألاب ذخوي
 ‹ ةيدلا وهو دحاو بجوىملاو ) :م اطخ اهنم دحاو لك نأل « ةدحاولا ةيانجلا ةلرنمب ةقفتملا تايانجلا
 ( ءادتبا هلتق هنأك سفنلا يف فرطلا لخدف اهئازجأ عيمجب سفنلا لدب ) :م ةيدلا نأو يأ :ش ( اهنأو
 هدي عطق اذإانه ةهبشالو ءاذه اذكف ‹ ريغال ةيد الإ بجاولا نكي مل ءادتبا هلتق ولف :ش
 . نييناحجلا فالتخاك نيتيانجلا فالتخاو « ناتفلتخم ناتيانج امهنأل « ادمع هلتق مث أطخ

 ىتح حراجلا نم :ش ( صتقي مل ةحارج ًالجر حرج نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) م
 نم لك : رذنملا نبا لاقو :ش ( اربي یتح هنم ):م « ملعلا لهأ رثكأو دمحأو كلام لاق هبو ءأربي

 يف صاصقلاب ؟رابتعا لاحلا يف هنم صتقي -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م راظتنالا ىري ملعلا ظفحي

 دق بجوملا نأل ) :م لاحلا يف صاصقلا بوجو يأ :ش (اذهو ) :م هيلع اًسايق يأ :ش ( سفنلا

 . ققحتلا دعب يأ :ش ( لطعي الف ققحت

 («ةنس تاحارجلا يف ىنأتسي » ):م ايب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م
 يضر - ربابج نع ريبزلا يبأ نع ضايع نبا نع ديزي «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ اذه :ش
 ام ردقب اهيف ىضقي مث « ةنس اھب ىنأتسي مث تاحارجلا ساقت » الئ هللا لوسر لاق.« لاق - هنع هللا
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 يرست اهلعلف ‹ مولعم ريغ لاحلا يف اهمكح نأل ؛ اهلاح ال اهلآم اهيف ربتعي تاحارجلا نألو

 ةهبشب هيف صاصقلا طقس دمع لكو: لاق . ءربلاب رمألا رقتسي امنإو ‹ لتق هنأ رهظيف سفنلا ىلإ

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لتاقلا لام يف وهف حلصلاب بجو شرأ لكو « لتاقلا لام يف ةيدلاف

 ‹ ثيدحلا «ًادمح لقاوعلا لقعت ال»

 ةعيهل نبا نع يقهيبلا هجرخأو ‹ كورتم فيعض ضايع نب ديزي : ينطقرادلا لاق ““ تهبأ
 انباحصأ ىور ام انلو : يزارتألا لاقو « "ةعيهل نباب هلعأو « ًاعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ نع

 . فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا ركذ مث « رباج نع مهبتك يف

 . هجرخأ نم ىلع فقي مل ناك هنکل « كلذب ملعي وهو اذهب ىضري ال مصخلا : تلق

 لاحلا يف اهمكح نأل) :م اهلاح ربتعي ال يأ :ش (اهلاح ال اهلآم اهيف ربتعي تاحارجلا نألو) :م

 اذإف « ةيارسلاب وأ :ش (ءربلاب رمألا رقتسي امنإو « لتق هنأ رهظيف « سفنلا ىلإ يرست اهلعلف « مولعم ريغ
 تققحت ةلعلا نإ : هلوقو . كلذ زوجي الف رقتسي سيل ام انيفوتسا لاحلا يف صاصقلا انيفوتسا

 بوجول ةلع وأ ءربلا دعب سفنلا نود اميف صاصقلا بوجول ةلع ةحارجلا نأل « كلذ ملسن الف

 هنأ لاحلا رهظي نأ لبق نيرمألا دحأل ةلع دقعني الف سفنلا ىلإ ةيارسلا دعب سفنلا يف صاصقلا

 . هيف بجاولا ملعيل رظتني نأ يغبنيف « عطقي مل ليق

 لكو « لتاقلا لام يف ةيدلاف ةهبشب هيف صاصقلا طقس دمع لكو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ال) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لتاقلا لام يف وهف حلصلاب بجو شرأ

 نع ييعشلا نع يقهيبلا هجرخأو . عوفرم بيرغ ثيدحلا اذه :ش ( ثيدحلا ءًادمع لقاوعلا لقعت

 هجرخأو . ةلقاعلا هلعفت ال فارتعالاو حلصلاو دبعلاو دمعلا : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر - رمع

 . "يبعشلا لوق نم كلذك « ثيدحلا بيرغ» هباتك رخآ يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 سيلف ًارح دبعلا لتقي نأ هانعم : ينابيشلا نسحلا نب دمحم لاقف دبعلا ليوأت يف اوفلتخاو

 نوکي نأ هانعم : یلیل يبأ نبا لاقو « هتبقر يف يه اغإو « هتيانج نم ءيش هالوم ةلقاع ىلع
 (ثیدحلا) :م ةصاخ هلام يف هنع الإ يناجل ا ةلقاع ىلع سيلف هحرج وأ رح هلتقيف هيلع ينجم دبعلا

 ًادبع الو ًادمع لقاوعلا لعفت ال همامتو « هرخآ ىلإ . . . ثيدحلا رقأو < همامتب ثيدحلا يأ :ش

 . رباج نع ريبزلا يبأ نع ضايع نب ديزي نع (٣۳۲ص) دودحلا يف ينطقرادلا هاور (۱)

 )( يقهيبلا )۸/ ٦۷( .

 لوق نم هنأ ظوفحملاو ‹ عطقنماذهو : لاق مٹ . ًافوقوم ‹ رمع نع يبعشلا نع )٠١٤/۸( يقهيبلا هجرخأ (۳)

 . هلوق نم يبعشلا نع هجرخأ مث « يبعشلا
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 «دمعلا هبش هبشأف ءادتبا لتقلاب بجو لام هنأل ؛ نينس ثالث يف بجي لوألا نأ ريغ دمع اذهو

 ًادمع هنبا بألا لتق اذإو: لاق . عيبلا يف نمثلا هبشأف دقعلاب بجو لام هنأل ؛ لاح بجي يناثلاو

 ام نأ : لصألا نأل ؛ ةلاح بجت -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو « نينس ثالث يف هلام يف ةيدلاف

 نالو « هقحتسي الف دماع اذهو « ئطاخلا ىف فيفختلل ليجأتلاو لاح بجي فالتإلاب بجي

 ‹ لتقلاب بجاو لام هنأ انلو. لجؤملاب رجني الف لاح هسفن یف هقحو . هقحل ًاربج بجو لاما

 ‹ لثامتلا مدعل لاملاب يمدآلا موقت ىبأب سايقلا نأل اذهو « دمعلا هبشو ًاطخلا ةيدك ًالجؤم نوكيف

 هيف طقسدمع لك وأ : هلوق ىلإ هب راشأ :ش (دمعاذهو) :مًافارتعا الواحلصالو

 . هرخآ ىلإ . . . صاصقلا

 ثالث يف بجي) :م ةهبش هيف صاصقلا طقس يذلا دمعلا ةيد هب دارأ :ش (لوألا نأ ريغ) :م

 هبش هبشأف) :م حلصلاك لتقلا دعب ثدحي لعفي ال ينعي :ش (ءادتبا لتقلاب بجو لام هنأل « نينس

 يأ :ش (دقعلاب بجو لام هنأل ؛ الاح بجي) :م حلصلاب بجاولا شرألا يأ :ش (يناثلاو ٠ دمعلا

 . عيبلا يف نمثلا هبشأف حلصلاب

 :ش (عيبلا يف نمثلا هبشأف) :م ًالاح ناك طرتشي مل نإو « ًالجؤم ناك لجأ هيف طرش نإف
 لام يف كلذ لك نأ لصاحلاو . ًالاح ناك طرتشي مل نإو ًالجؤم ناك لجأ هيف طرش نإف
 لقاعلا لام يف لاح يناثلا يفو نينس ثالث يف لجؤم لوألا يف نأ ريغ « نيهجولا يف لقاعلا
 . ًاضيأ

 لاقو « نينس ثالث يف هلام يف ةيدلاف دمع هنبا بألا لتق اذإو) :م يرودقلا يآ :ش (لاق) :م

 فالتإلاب بجي ام نأ لصألا نأل) :م دمحأو كلام لاق هبو :ش (ةلاح بجت :-هللا همحر-يعفاشلا

 فيفختلا قحتسي الف يأ :ش (هقحتسي الف دماع اذهو « ىطاخلا يف فيفختلل ليجأتلاو ء الاح بجي

 قحل يأ :ش (هقحل ًاربج بجو) :م ركذ اميف لاملا نألو يأ < يعفاشلل رخآ ليلد :ش (لاملا ناألو) :م

 . ربجلا عومسملا لب « عمسي مل نإ ربجلا لوتقملا

 مظعلا تربج لاقو رسك نم اهمظع حلصي وأ رقن نم لجرلا ينبي نأ ربجلا : يرهوجلا لاق

 الف لاح هسفن يف) :م لوتقملا قحو يأ :ش (هقحو) :م ربجي يأ « ًاروبج هسفنب مظعلا ربجو ًاربج

 . ةلثامملا مدعل لجؤملاب لاحلا ربجني الف يأ :ش (لجؤملاب ربجني

 يآ :ش (لتقلاب بجاو لام) :م هنبا بألا لتقب بجو يذلا لاملا نا يأ :ش (هنآ انلو) :م

 (اذهو) :م ًالجؤم بجي ثيح :ش (دمعلا هبشو اطخلا ةيدك ًالجؤم نوكيف) :م ءادتبا لتخا هسفنب

 يأ :ش (لثامتلا مدعل لاملاب يمدآلا موقت ىبأي سايقلا نأل) :م هلوقب اذه نايب ىلإ هب ريشي :ش
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 مل الو « ةدايز ىلإ اميس ال هنع لدعي الف «ًالجعم ال ًالجؤم هب درو دقو ‹ عرشلاب تبث موقتلاو

 هلام يف يهف يناجلا اهب فرتعا ةيانج لكو . ًافصو زوجي ال ًاردق ةيدمعلا رابتعاب ظيلغتلا زجي

 رهظي الف هريغ نع هتيالو روصقل رقملا ىدعتي ال رارقإلا نألو . انيور امل هتلقاع ىلع قدصي الو
 ةيانج لك كلذكو « ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيفو اطخ نونجملاو يبصلا دمعو : لاق . ةلقاعلا قح يف

 . نونجم اك هوتعملاو « ًادعاصف ةئامسمخ اهبجوم

 (ةدايز ىلإ اميس ال هنع لدعي الف « ًالجعم ال ًالجؤم هب درو دقو « عرشلاب تبث موقتلاو) :م لام لاو يمدآلا
 ءادتبا بجو نإ لاملاو « رده مد مالسإلا يف سيلو « ةوبألا ةهبشب صاصقلا طقس ثيح :ش

 ثيح نم يآ :ش (ًاردق ةيدمعلا رابتعاب ظيلغتلا زجي مل املو) :م ةيلاملا يف فصولا ثيح نم بجو

 . فصولا ثيح نم يأ :ش (ًافصو زوجي ال) :م ردقلا

 زوجي ال كلذكف « ريعب ةئام ىلع دازي نأب ردقلا ةدايزب ظيلغتلا يف لودعلا زجي مل : هنايب

 ام ىلع رصتقيف «سايقلا فالخب لالا بوجو نأل « لولحلا ةفص وهو فصولا ةدايزب هيف لودعلا

 ىلعاضيأ بجيال بألا ىلع صاصقلا بجي ال هنأ ملعا مث « ليجأتلا وهو هب عرشلا درو

 ‹ نينس ثالث يف مهلام يف مهيلع ةيدلا بجت نكلو « هحرجو دلولا لتق يف تادجلاو دادجألا

 . «يفاكلا »يف ديهشلا مكاحلا هركذ اذك < ةرافكلا لتاقلا ىلعو ةلقاعلا ىلع ةيدلا ًأطخلا يفو

 بجويام ١ ةيانج لك » :هلوقب دارأ :ش (هلام يف يهف يناجلا اهب فرتعا ةيانج لكو) :م

 ىلع قدصيالو) :م صاصقلا عنيام ةمث نكي ملاذإ هب صتقي دمعلا فرتعااذإ هنأل «ةيدلا

 ةيدلا تيقب مهيلع قدصي مل اذإف « هتلقاع ىلع فرتعم هريغ هسفن ىلع قدصي هنأل :ش (هتلقاغ

 لوحلاب لجؤي لام هنأل « اهشلث ةنس لك ءاضقنا هنع يدؤي ةلجؤم نوكتو « تناك امك هتمذ يف

 ...٠ ًادمع ةلقاعلا لقعيال» : يب هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انيور امل) :م ةاكزلاو لجؤي نيدلاك

 . ًافارتعا الو : هيفو .ثيدحلا

 يف رهظي الف هريغ نع هتيالو روصقل) :م ةرصاق ةجح هنأل :ش (رقملا ىدعتي ال رارقإلا نألو) م

 . هنع هزواجیام مدعل :ش (ةلقاعلا قح

 لك كلذكو « ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيفو ًأطخ نونجملاو يبصلا دمعو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 داز ولو : هريدقت « فوذحم لاحلاو لاحلا ىلع بوصنم وهو :ش (ًادعاصف ةئامسمخ اهبجوم ةيانج

 يفو . دحاوامهمكح يأ :ش (نونجلاك هوتعملاو) :م ادعاصف دئازلا هنوك لاح ةئامسمخ

 ةيهاتعو ةيهاتع ئرقو « نونج ريغ نم شوهدملا : ليقو « لقاعلا صقانلا هوتعملا :«برغملا»

 . اهتعو
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 ذإ ‹ ةقيقح دمع هنأل ؛ ةلاح هلام ىف ةيدلا بجت ىتح دمع هدمع :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 رخآلا همكح هيلع بحسنيف « صاصقلا وهو هيمكح دحأ هنع فلخت هنأ ريغ « دصقلا وه دمعلا
 ناقلعتي امهنأل ؛ هلصأ ىلع ثاريملا نم مرحيو هب ةرافكلا بج اذهلو ‹ هلام يف بوجولا وهو

 : لاقو « هتلقاع ىلع نونجملا لقع لعج هنأ :- هنع هللا يضر- يلع نع يور ام انلو . لتسقلاب
 ىتح فيفختلا قحتسا امل ئطاخلا لقاعلاو ةمحرملا ةنظم يبصلا نألو « ءاوس هؤطخو هدمع

 اهنإف ةيدمعلا ققحت ملسن الو « فيفخسلا اذهب ىلوأ رذعأ وهو يبصلاف ةلقاعلا ىلع ةيدلا تبجو
 ققحتي ىنأف ‹ لقعلا رصاق يبصلاو ‹ لقعلا ميدع نونجملاو « لقعلاب ملعلاو « ملعلا ىلع بترتت

 . ثاريملا نامرحو . مئانلاك راصو ‹ دصقلا امهنم

 هوتعملاو نونجملاو يبصلا نم دحاو لك دمع يآ :ش (هدمع :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م

 يف دمعلا نأل يأ :ش (دصقلا وه دمعلا ذإ « ةقيقح دمع هنأل ؛ ةلاح هلام يف ةيدلا بج ىتح دمع) :م
 اذهلو ‹ ةلمجلا يف ًاعرش ربتعم هدصقو دصقلا هنم ققحتيو ًاطخلا هنم ققحت نمف ‹ دصقلا ةغللا

 صاصقلا امهو لتقلا يمكح دحأ يأ :ش (هيمكح دحأ هنع فلخت هنأ ريغ) :م رذعيو بدؤي

 :ش (اذهل و « هلام يف بوجولا وهو رخآلا همكح هيلع بحسنيف « صاصقلا وهو) :م لالا بوجوو
 « عامجإلاب موصلا بجي هنأل هب ديق « لاملاب يأ :ش (هب ةرافكلا بجت) :م كلذ لجألو يأ
 مرحيو) :م كلذكو « -هللا همحر- يعفاشلا لصأ ىلع نونجملاو يبصلا ىلع ةرافكلا بوجوو
 بوجو نأل يأ :ش (امهنأل) :م -هللا همحر- يعفاشلا لصأ ىلع يآ :ش (هلصأ ىلع ثاريملا نم
 يفو « انبهذمك دمحأو كلام بهذمو :ش (لتقلاب ناقلعتي) :م ثاريملا نم نامرحلاو لاملاب ةرافكلا

 . انلوقك اضيأ يعفاشلل لوق

 هدمع : لاقو ءهتلقاع ىلع نونجلا لقع لعج هنآ -هنع هللا يضر- يلع نع يور ام انلو) :م

 هبرضو فيسب لجر ىلع ىعس ًانونجم نأ يور : لاق « يقهيبلا هجرخأ اذه :ش (ءاوس هؤطخو
 :م ءاوس هؤطخو هدمع لاقو هتلقاع ىلع هلقع لعجف -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع ىلإ كلذ غلبف

 يبصلاف ةلقاعلا ىلع ةيدلا تبجو ىتح فيفختلا قحتسا امل ئطاخلا لقاعلاو ةمحرملا ةنظم يبصلا نألو)

 :ش (ملسن الو فيفختلا اذهب ىلوأ) :م ًارذع ىوقأ يبصلا نأ لاحلاو يأ :ش (رذعأ وهو

 (اهنإف ةيدمعلا ققحت) :م عني يأ « ةقيقح ًادمع هنأل : -هللا همحر- يعفاشلا لوق نع باوج

 ‹ لقعلا رصاق يبصلاو ‹ لقعلا ميدع نونجملاو « لقعلاب ملعلاو « ملعلا ىلع بترتت) :م ةيدمعلاف يأ :ش

 (مئانلاك راصو) :م دصقلا يبصلاو نونجملا نم ققحتي نيأ نم يأ :ش (دصقلا امهنم ققحتي ىنأف
 . ًامئان ماد ام ملقلا هنع عفري يذلا :ش

 نم ثاريملا نامرح نأ : هنایب ‹ ثاريملا مرحيو : هلوق. نع باوج :ش (ثاريملا نامرحو) :م
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 امهنع ًاعوفرم امهنأل هرتست بنذ الو ةراتس اهمساك ةرافكلاو ةبوقعلا لهأ نم اسيل امهو ةبوقع
 . ملقلا

 م نامرحي الف :ش (ةبوقعلا لهآ نم اسيل امهو) :م نونجملاو يبصلل يأ :ش (ةبوقع) :م امهثروم

 اهنأل :ش (ةراتس اهمساك) :م ةرافكلا نأ :هنايب «هب ةرافكلاو هلوق نع باوج :ش (ةرافكلاو)

 م ةرافكلا امهرتست ىتح امهل بنذ الو يأ :ش (هرتست بنذ الو) :م رتسلا وهو رفكلا نم ةقتشم
 . 7 كيدحلا ...٠ ثالث نع ملقلا عفر» يب هلوقل :ش (ملقلا امهنع ًاعوفرم امهنأل)

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 نينجلا يف لصف
 هللا يضر- لاق . ةيدلا رشع فصن يهو ةرغ هيفف ًاتيم ًانينج تقلأف ةآرما نطب برض اذإو : لاق
 ةئامسمخ امهنم لكو « ةأرملا ةيد رشع ىشنألا ىفو « ركذلا يف اذهو « لجرلا ةيد هانعم :-هنع
 « قاقحتسالل ةجح حلصي ال رهاظلاو « هتايحب نقيتي مل هنأل ءيش بجي ال نآ : سايقلاو « مهرد

 ( نينجلا يف لصف ) :م

 روتسم يأ « نونجم لوعفم ىنعب ليعف نزو ىلع وه نينجلا ماكحأ يف لصف اذه يأ :ش
 اذإف « ةنجأ عمجلاو « هيف ماد ام مألا نطب يف دلولا مسا نينجلاو « بلط باب نم هرتس اذإ هنج نم
 لتقلا ماكحأ ركذ الو « هعضوم يف فرعام ىلع كلذ ريغ ىلإ « ًاعيضر مث ًادلو ىمسي دلو

 . نينجلا وهو هجو نود هجو نم يمدآلا يف اهنايب يف عرش هجو لك نم يمدآلاب ةقلعتملا

 نم ءزج مكح يف هنوكل ةحلاص ةمذ هل تسيل همآ نطب يف ماد ام نينجلا : يسخرسلا لاقو

 قحلا بوجول ًالهأ نوكي هجولا اذه رابتعابف « ةمذ هل ًاسفن نوكيل دعب ةايحلاب درفنم هنكلو «مألا
 ‹ هيلع قحلا بوجول ًالصأ نوكي لوألا هجولل رابتعا الو ةيصو وأ بسن وأ ثرإ وأ قتع نم هل
 رهم همزليو هل ًانماض ناك هفلتأف ناسنإ لام ىلع بلقنا ول اذهلو « ةحلاص ةمذ هلف دلوي امدعب امأف
 . هيلع ىلولا دقعب هتأرما

 فصن يهو ةرغ هيفف : تيم ًانينج تقلأف ةأرما نطب برض اذإو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 . يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش (ةيدلا رشع

 يفو) :م ركذلا نينجلا يف يأ :ش (ركذلا يف اذهو « لجرلا ةيد هانعم :-هنع هللا يضر- لاق) :م
 لجرلا ةيد رشع فصن نم دحاو لك نأل :ش (مهرد ةئامسمخ امهنم لكو « ةأرملا ةيد رشع ىثنألا
 لالا رايخ وهو ءارلا ديدشتو ةمجعملا نيغلا مضب ةرغب وأ مهرد ةئامسمخ ةأرملا ةيد رشع نمو

 خيش طوسبم» يفو . «برغملا» يف اذك « ةهرافلا ةمألاودبعلاو بيجنلا ريعبلاو سرفلاك

 رادقم لوأ هنأل : ليقو . ةرغ ىمسي دبعلاو دبع بجاولا نأل ةرغ نينجلا لدب يمس :؟مالسإلا

 ةرغ ناسنإلا هجو يمسو « ةرغ رهشلا لوأ يمس امك هلوآ ءيشلا ةرغو « ةيدلا باب يف رهظ

 . هجولا هنم رهظي ءيش لو نأل

 هنأ لمتحي هنأل :ش (هتايحب نقيتي مل هنأل) :م نينجا يف يأ :ش (ءيش بجي ال نأ سايقلاو) :م
 ال اذهلو « كشلاب نامضلا بجي الف كلذ لبق ًاتيم ناك هنأ لمتحيو « هلعفب همأ نطب يف تام

 .اهناصقن هيلع ناك ًاتيم ًانينج تقلزف ةاش برض نم هنأ ىرت الأ « مئاهبلا ةنجأ يف ءيش بجي

 : لاقيامع باوج اذه :ش (قاقحتسالل ةجح حلصي ال رهاظلاو) :م نينجلا يف هيلع ءيش الو
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 هتميق ةمأ وأ دبع ةرغ نينجلا يف :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام : ناسحتسالا هجو

 ةئامتسب امهردق نم ىلع ةجح وهو « رثألاب سايقلا انكرتف « ةئامسمخ وأ ىوريو ٠ ةئامسمخ

 تناك اذإ اندنع ةلقاعلا ىلع ىهو ىعفاشلاو كلام وحن

 قاقحتسال ةجح نوكي نأ حلصي ال رهاظلاو :هلوقب باجأف « ةايحلل دعم وأ يح هنأ رهاظلا

 نأل هب ديق انإو « ريغلا ىلع مازلإلل ةجح حلصي ال ينعي « هركذ امك ةميهبلا نينج يف امك ءيش

 ‹ لتقلا ةرافك نع هقتعأ ملسم هيوبأ دحأ عيضر يف امك ريغلا مازلإ هيف نكي مل اذإ ربتعي رهاظلا

 «رفز لاق سايقلابو « تايدلا باتك لوأ ىف كلذ نم ءاضعألا ةمالس هب رهاظلا نأل : باجأف

 .ةريخذلا )يف هرکذ

 هتميق ةمأ وأ دبع ةرغ نينجلا يف» : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام ناسحتسالا هجو) :م

 نم ؟همجعم) يف يناربطلا هاور اذه :ش (ةئامسمخ وأ ىوريو) :م بيرغ اذه :ش ( «ةئامسمخ

 يف ثيدحلاو . " ةئامسمخوأ ةمأ وأ دبع ةرغ :هيفوًالوطم هيبأ نع حيلا يبآ ثيدح

 نايح ينب نم ةأرما نينج يف ىضق هيب يبنلا نأ :- هنع هللا يضر- ركب يبأ نع « نيحيحصلا»

 نع كلام نع «هئطوم »يف نسحلا نب دمحم ىورو . ةئامسمخلا ركذ هيف سيلو ةمأ وأ دبع ةرغب

 ةرغب هم نطب يف لتقي نينجلا يف ىضق : يب هللا لوسر نع بيسملا نب ديعس نع باهش نبا
 كلذ لثمو لهتسا الو لكأ الو برش ال نم مرغأ فيك : هيلع ىضق يذلا لاقف « ةديلو وأ دبع

 « عفرلاب ةمأ وأ دبع ةرغ : هلوق « < ناهكلا ناوخإ نم اذه اغإ » : ةي هللا لوسر لاقف !؟ لطب

 يأ :ش (رثألاب سابقلا انكرتف) :م نسحأ لوألاو « ةفاضإلاب ىوريو « اهريغتو ةرغلا ةفص هنأل

 . هريغ نم رثألابو ايب يبنلا نم ثيدحلاب

 رمع نآ : ملسآ نب ديز نع شايع نب ليعامسإ انثدح «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا یورو
 نع ٠ هننسا» يف دواد وبأ جرخآو . رانيد ةئامسمخ ةرغلا موق -هنع هللا يضر- باطخل ا نب

 .امهرد ينعي « ةئامسمخ ةرغلا : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- يعخنلا ميهاربإ

 هيف فالتخا ال ةيدلا رشع :ش (امهردق نم ىلع ةجح) :م روكذملا ثيدحلا يأ :ش (وهو) :م

 :م ةرغلاف « ًافلأ رشع انثا ةيدلا نأ مهدنعف « ةيدلا يف فالتخالا بسحب كلذ يف مهنيبو اننيب

 . ةئامسمح ةرغب فالآ ةرشع اندنع :ش (يعفاشلاو كلام وحن ةئامتسب)

 تناك اذإ اندنع) :م براضلا ةلقاع ىلع يأ :ش (ةلقاعلا ىلع) :م ةرغلا يأ :ش (يهو) :م

 ةفيلخ نب لاهنمل ا انث « ييرملا ديعس نب نامثع انث زيزغلا دبع نب يلع انثدح : لاق يناربطلا دانسإ يعليزلا دروآ )١(

 . قيعض وهو يلجعلا ةفيلخ نب لاهنملا هيفو « اعوفرم « هيبأ نع يلذهلا حيلا يبأ نع مامت نب ةملس نع
 . نسحلا نب دمحم ةياور نم « ٩ )ص۴۳١( « )1۷٤( نينجلا ةيد باب » ٠ ًاط وملا» يف كلام هاور (1)
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 : مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ» : انلو . ءزجلا لدب هنأل هلام يف بجت كلام لاقو . مهرد ةئامسمخ

 ثيح « ةيد مالسلاو ةالصلا هيلع هامس اذهلو ‹ سفنلا لدب هنألو « ٠ ةلقاعلا ىلع ةرغلاب ىضق

 ثيدحلا . « لهتسا الو حاص ال نم يدنآ : اولاقو « « هود » :لاق

 حلصي ال اذه نكلو « ةئامسمخ غلبي ال ناك اذإ ةمألا نينج نع هب زرتحي :ش (مهرد ةئامسمخ
 . امهريغو «ةريخذلا»و“ حاضيإلا » يف هركذ « براضلا لام يف ةمألا نينج يف بجت اهنأل

 نوكسب ذإ نوكي نأ يغبنيو « ملقلا وهس هنأك ةئامسمخ ناك اذإ هلوقو : يزارتألا لاقو
 لقعت ةلقاعلاو «ةئامسمخب ةردقم اهنأل « ةلقاعلا ىلع بجت اغنإ اهنأ ينعي « اهدعب فلآ الب لاذلا

 زارتحا هنإ : لاق ١ ‹ كلذ هيجوت يف مهضعب فلكيو : لاق مث « اهنود ام لقعت الو ةئامسمخب
 يف وهف ةمألا نينج يف بجي ام نأل « ءيشب سيل كاذف ةئامسمح غلبي مل اذإ ةمألا نينج نع
 يخرذ لا لاقو «هرصتخم» يف يخركلا حرص هبو « ةلقاعلا هلمحتت الو لاح براضلا لام
 نم ناك نإ ًاًئيش اهنم براضلا ثري الو نينجلا ةثرو ةرغلاو براضلا ىلع ةرافك الو :ًاضيأ
 يف) :م ةرغلا يأ :ش (بجت كلام لاقو) :م «هحرش »يف نينثالا مالك لمكألا لقنو « نينجلا ةثرو
 . هعباصأ نم عبصأ عطقك راصف « يمدآلا ءزجلا يأ :ش (ءزجلا لدب هنأل هلام

 بوجوب مكح ةي يبنلا يأ :ش ( ةلقاعلا ىلع ةرغلاب ىضق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ انلو) :م
 يضر-رباج نع يبعشلا ثيدح نم «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور « براضلا ةلقاع ىلع ةرغلا

 ‹ يأ :ش (سفنلا لدب هنألو) :م « “ لتاقلا ةلقاع ىلع ةرغ نينجلا لعج يي يبنلا نأ -هنع هللا
 :م سفنلا لدب هنوكلو يأ :ش (اذهلو) :م روكذملا رابتعاب ريمضلا ركذو « سفنلا لدب ةرغلا نألو

 هلصأو « ةعامجلل رمأ وهو « هتيد اودأ يأ :ش («هود» : لاق ثيح ةيد « مالسلاو ةالصلا هيلع هامس)

 ءايلا نيب اهعوقول واولا تفذحف « هيدوي هيدب لصأو « هتيد ىدأ اذإ ةيدي هدار نم هنأل « هويدرا
 ًاعبت رمألا نم تفدح كلذلو « واولا هنم تفذح دعوي هلصأ « دعي يف فذح امك ةرسكلاو

 . ةرغ نزو ىلع نود راصف اهنم تفذحف « ةزمهلا نع تنختسا تفذح املف «هلعفل

 ...لهتسا الو حاص ال نم) :م يدنأ ةيدلاب ب يبنلا هرمأ يذلا لاق يأ :ش (يدنأ :اولاقو) :م
 نب دمحم انثدح : «همجعم» يف يناربطلا هاور ام همامتو « همامتب ثيدحلا رقأ يأ :ش (ثيدحلا

 نع مكحلا نع ىليل يبأ نبا ينثدح ىليل نب هللا دبع يب نب دمحم انثدح يمرضحلا هللا دبع

 نع دلاجم نع « دايز نب دحاولا دبع ان دمحم نب سنوي انثدح ٤ لاق ةبيش ىبأ نبا داتسإ ىعليزلا دروأ (۱)

 .(١۳۷ص) « تايانجلاو دودحلا » ىف ىنطقرادلا هاور كلذكو . ًاعوفرم « رباج نع ىبعشلا
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 يف :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو . ةنس يف بجتو ةئامسمخ نود ام لقعت ال لقاوعلا نأ الإ

 نب دمحم نع يور ام انلو . هتثرو نيب ًاثوروم نوكي اذهلو « سفنلا لدب هنأل نينس ثالث

 يف ةلقاعلا ىلع لعج مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نأ انغلب : لاق هنأ-هللا همحر -نسحلا

 سفن هنإ ثيح نم سفنلا لدب ناك نإ هنألو . ةنس

 ىرخأ اهيلع جوزتف ةأرما هدنع تناك هنأ : يلذهلا ةخبانلا نب كلام نب لمح نع دهاجم

 هللا لوسر مهل لاقف < ًاتيم ًادلو تحرطف طاطسف دومعب ىرخألا امهادحإ تبرضف « اترياغتف

 ‹ لطب كلذ لثمف « لهتسا الو لكأ الو برش ال نم يدنأ : لاقف اهيلو ءاجف « «هود» : ةه

 حتفب لمحو . یهتنا < ° «ةديلو وأ ةمأ وأ دبع ةرغ هيف « هود معن ؛ بارعألا زجر » : لاقف

 وبأ لاقو « فيطغ ,أ : ىرخألاو « ةكيلم :نيتأرملا ىدحإ مسا ماللاو ميملا حتفبو ةلمهملا ءاحلا

 يتلا يه ةيلذهلا فيطغ مأ :ةمجعملا نيغلا باب يف « يلامألا» باتك يف ظفاحلا يندملا ىسوم

 . تطقسأف ةكيلم مأ اهتبرض

 يهو» : هلوقب قلعتياذه : يزارتألا لاق :ش (ةئامسمخ نود ام لقعت ال لقاوعلا نأ الإ) :م

 ال مهرد ةئامسمخ نم لقأ ةرغلا تناك اذإ لوقي هنأكو « « ةئامسمخ تناك اذإ اندنع ةلقاعلا ىلع

 لاقيامع باوج ٠ لقاوعلا نأ الإ» : هلوق : لمكألا لاقو « ةمألا نينج يف امك ةلقاعلا لقعت

 ناك اذإ» : مكلوقب متديق متنأو « ةريثك وأ تناك ةليلق ةلقاعلا ىلع ةيدلا نأ ىلع لدي ثيدحلا

 . ىهتنا ‹ رظنلا نم هيلع دري ام متملع دقو « « مهرد ةئامسمخ

 بجت يآ :ش (ةنس يف بجتو) :م اهنأ : يزارتألا نعو يكاكلا نع هانلقن ام هب دارأ : تلق

 . هتنس يف ةلقاعلا ىلع ةرخلا

 نينس ثالث يف بجت يآ :ش (نينس ثالث يف :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م

 هنأب بيجو . انبهذمك هتنس يف بجت نينجا ةرغ نأ :«مهزيجو» يف ركذ : تلق نإف

 لدب) :م ةرخلا نأل يأ :ش (هنأل) :م لمأتيلف ناتياور -هللا همحر- يعفاشلا نع نوكي نأ لمتحي

 :ش (اذهلو) :م نينس ثالث ىلإ لجؤم سفنلا لتق يف بجو امو « نينجلا سفن يأ :ش (سفتلا

 . براضلا ىوس نينحلا ةثرو يأ :ش (هتثرو نيب اثوروم نوكي) :م سفنلا لدب اهنوكلو يأ

 ةالصلا هيلع هللا لوسر نأ انغلب لاق هنأ-هللا همحر- نسحلا نب دمحم نع ىور ام انلو) م

 سفن هنإ ثيح نم سفنلا لدب ناك نإ هنآألو) :م بيرغ اذه :ش (ةنس يف ةلقاعلا ىلع لعج مالسلاو

 يبآ نبا انثدح ىليل يبأ هللا دبع نب دمحم انثدح ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انثدح : اذكه ىناربطلا داتسإ (۱)

 . فيعض وهو ىليل يبآ نب دمحم هيفو « يلذهلا ةغبانلا نب كلام نب لمح نع دهاجم نع مكحلا نع ىليل
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 ‹ ثيروتلا قح يف لوألا هبشلاب انلمعف « مألاب لاصتالا ثيح نم وضعلا لدب وهف ةدح ىلع
 فصن نم رثكأ وأ لقأ وأ ةيدلا ثلث ناك اذإ وضعلا لدب هنأل ؛ ةنس ىلإ ليجأتلا قح يف يناثلابو

 ثالث يف بجي بجو نم ىلع اهنم ءزج لك نأل ؛ ةيدلا ءازجأ فالخب ءةنس يف بجي رسشعلا

 توافتل توافتلا رهظ امنإ نييحلا ىف نألو « انيور ام قالطإل ىشنألاو ركذلا هيف يوتسيو . نيتس

 ‹ ةئامسمخ وهو دحاو رادقم ردقيف نينينجلا يف توافت الو « ةيمدآلا يناعم

 ناهبش هل نينجلا نأ : مالكلا لصاح :ش (مألاب لاصتالا ثيح نم وضعلا لدب وهف ةدح ىلع

 مالاب لصتم هنإ ثيح نمو « ةدح ىلع سفن هسفنو ةايحب يح هنإ ثيح نم وضعلابو سفنلاب
 هبشلاب انلمعو يأ :ش (يناثلابو « ثيروتلا قح يف لوألا هبشلاب انلمعف ) :م اهئاضعأ نم وضعك وهف
 رشعلا فصن نم رثكأ وأ لقأ وأ ةيدلا ثلث ناك اذإ وضعلا لدب هنأل ؛ ةنس ىلإ ليجأتلا تح يف) :م يناثلا

 وه هلوأ يف ةفطاعلا واولا نودب : هلوقو « ةدحاو ةنس يف ةرغلا بجت يأ :ش (ةنس يف بجي

 نم لقألا نوكي نأ دارملا نأل « حيحص ريغ امهالكو رثكأ وأ اهضعب يفو « خسنلا نم حيحصلا
 . هنم الدب وأ لقأل ةفص رثكأ ناك اذإ نوكي امنإو « رشعلا فصن نم رثكأ ةيدلا ثلث

 لاقو . ههجو نيبي مل نكلو « ؟ًاضيأ كلذ ديقي واولاب فطعلا لهو : لمكألا لاقو

 تناك لب ةيدلا رشع فصن نم رثكأ نكي مل اذإ هنأل « رظن هيف رثكألاب دييقتلا انلو : يزارتألا

 رشع فصن وضعلا لدب ناك اذإ :لوقي نأ ىغبني ناكو « ةلس ىف بجت ةيدلا رشع فصن ردق

 ۰ . ةنس يف بجت اهثلث يأ « ةيدلا

 : هتروص :ش (نينس ثالث يف بجيب بجو نم ىلع اهنم ءزج لك نأل ؛ ةيدلا ءازجأ فالخب) :م

 ةيدلا رشع فصن مهنم دحاو لك ىلع بجي هنإف « أطخ لجر لتق يف الجر نورشع كرتشي نأ
 لضفي الو :ش (ىشئألاو ركذلا) :م ةرغلا ردق بوجو يف يأ :ش (هيف يوتسيو) :م نينس ثالث يف

 وأ دبع ةرغ نينجلا يف» ايب هلوق وهو :ش (انيور ام قالطإل) :مةرغلا باجيإ يف ىثنألا ىلع ركذلا

 . ملعلا لهأ ةماعو دمحأو يعفاشلا لاق هبو « «ةمأ

 ‹ ةرخلا يف ىشنألاو ركذلا نيب يواستلا ىلع لوقعم ليلد اذه :ش (نريحلا يف نألو ) :م

 ركذ امهدحأ وأ نييحلا نيلصفنملا نيركذلل امهتدارإ و يح ةينثت ةلمهملا ءاحلاب «نييجلا» : هلوقو

 «رانيد فلآ ركذلا ةيد ناك نأب :ش (ةيمدآلا ىناعم توافتل توافتلا رهظ امنإ) :م ىثنأ ىرخألاو

 تافرصتلا ةيكلامو ميجلاب نينج ةينثت :ش (نينينجلا يف توافت الو) :م رانيد ةئامسمخ ىشنألا ةيدو

 يخغبنيف < ليضفتلا ىنعم هيف روصتي ىتح نينجلا يفاذه دوجو الو ركذلا يف اهريغو ةداهشلاو
 ءاوسامهنأل :ش (ةئامسمخ وهو دحاو رادقمب ردقيف) :م كلذك ناك اذإف « بسحف ةيمدآلا فصو

 . هب طقف ةيمدآلا فصو يف
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 تتام مث ًاتيم هتقلأ نإو قباسلا برضلاب ًايح فلتأ هنأل ؛ ةلماك ةيد هيفف تام مث ًايح تقلأ نإف

 ةيدلاب اذه يف ىضق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » :حص دقو اهئاقلإب ةرغو مألا لتقب ةيد هيلعف مألا

 مالا يف ةيد هيلعف تام مث ايح كلذ دعب نينجلا جرخ مث ةبرضلا نم مألا تتام نإو .« ةرغلاو

 يف ءيش الو مالا يف ةيد هيلعف ًاتيم تقلأ مث تتام نإو . نيصخش لتاق هنأل ؛ نينجا يف هدو

 ًاتيم هتقلأ اذإ امك راصف برضلاب هتوم رهاظلا نأل ؛ نينجا يف ةرغلا بجت يعفاشلا لاقو . نينجا

 يهو

 :م براضلا نأل يأ :ش (هنأل ةلماك ةيد هيفف تام مث ًايح تقلأ نإف) :م : يرودقلا يأ لاق

 يف اوفلتخا مهنكلو « رذنملا نبا هلاق « هيف ملعلا لهأل فالح الو :ش (قباسلا برضلاب ًايح فلتأ)

 لالهتسالا نم اهيلع لدت ةرامأ لكب ةيانج تتبثأ هنأ اهدحأ « لوصف ثالث يف ةلأسملا هذه

 . دحاو يعفاشلا لوقو انلوق وهو « هريغ وأ ساطعلا وأ سفنلا وأ عاضرإلاو

 الإ ةايحلا مكح هل تبثي الو : قاحسإو ةداتقو يرهزلاو ةياور يف دمحأو كلام لاقو

 هنع ةياور يف رمعو رباجو يلع نب نسحلاو سابع نبا لوق وهو حايصلا وهو لالهتساللاب

 . يعفاشلل

 دمحأ لاق « ةفلاثلا ةيدلا بجت ادعاصف رهشأ ةتسل هطوقس ناك ول : ىنزملاو دمحأ لاقو

 همأ ءاقب وأ توي نأ ىلإ الاس هئاقبو لاحلا يف هطوقسل ةبرضلا ببسب هتوم ملع اذإ ةيد بجت اغإ

 . هطقست نأ ىلإ ةلأتم

 :م يرودقلا نم ًاضيأ اذه :ش (اهئاقلإب ةرغو مألا لقب ةيد هيلعف مألا تتام مث ًاتيم هتقلأ نإو) :م

 اذه حارشلا نم دحأ ركذي مل :ش (ةرغلاو ةيدلاب اذه يف ىضق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ حص دقو)

 نع : اهيف يذلاو « ىنعملااذهب دجأ ملف ةتسلا بتكلا يف ترظن : جرخملا لاق ىتح « ثيدحلا

 وأ دبع ةرغب نايحل نب نم ةًأرما نينج يف ىضق ايب يبنلا نأ» : -هنع هللا يضر- ةريره يبأ

 اهل اهثاريم نأ ةي هللا لوسر ىضقف « تيفوت ةرغلاب اهيلع ىضق يتلا ةأرملا نإ مث «ةمأ

 . «اهتمصع ىلع لقعلا نأو « اهجوزلو

 يف ةيدو مألا يف ةيد هيلعف تام مث اًيح كلذ دعب نينج لا جرخ مث ةبرضلا نم مألا تىتام نإو) :م

 لصفقنا ال هنأل كلذو :ش (نيصخش لتاق هنأل) :م يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت اذه ركذ :ش (نينجلا

 تتام نإو) :م ‹ نينثالل التاق راصف لماك شرأ هيف بجي هنآ ةلالدب هسفنب همكح ربتعا ًايح اهنع

 . كلام لاق هبو « يرودقلا ظفل اذه :ش (نينجلا يف ءيش الو مألا يف ةيد هيلعف ًاتيم تقلأ مث

 :م ‹ -هللا همحر- دمحأ لاق هبو :ش (نينجلا يف ةرغلا بجت : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م

 يهو ًاتيم) :م هنوک لاح :ش (هتقلا اذإ امك راصف برضلاب) م نينجلا توم يأ :ش (هثوم رهاظلا نأل)
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 بجي الف اهسفنتب هسفنت ذإ ‹ اهتومب قنتخي هنأل ؛ هتوم يببس دحأ مألا توم نأ انلو . ةيح

 هری الو هتٹرو هثریف هسفن لدب هنأل هنع ثوروم نینجلا يف بجي امو : لاق . كشلاب نامضلا

 هنأل اهنم ثري الو ةرغ بألا ةلقاع ىلعف اتيم هنبا تقلأف هتأرما نطب برض ول ىتح « براضلا

 هتميق رشع فصن ًاركذ ناك اذإ ةمألا نينج يفو : لاق .لتاقلل ثاريم الو ةرشابم قح ريغب لتاق

 هنأل ؛ مألا ةميق رشع هيف : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . شن ناک ول هتميق رشعو ًايح ناک ول

 . لصألا نم اهرادقم ذخؤي ءازجألا نامضو « هجو نم ءزج

 . ةايحخلاب مألا نأ لاح لاو يأ :ش (ةيح

 هنأل) م برضلا رخآلا ببسلاو < نينجلا توم يأ :ش (هتوم يببس دحأ مالا توم نأ انلو) :م

 ببس يف :ش (كشلاب نامضلا بجي الف) :م هابتشالا نكمتيف :ش (اهسفنتب هسفنت ذإ « اهتومب قنتخي
 : ةعيرشلا جات لاقو « لاصفنالا نيح هكاله

 هرامضا نم دب ال : تلق . هيف عزانتملا لوانتي «ةمأ وأ دبع ةرغ» : ةي هلوق مومع : تلق نإف

 نينجا يف بجي امو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م كلذ يف عقو كشلاو نينجلا فالتإ يف لاق هنأك

 لدب هنأل) :م نينجلا مأل نينجلا ةرغ :ثيللا.لاقو ...هتثرو نيب نينجا ةرغ ينعي :ش (هنع ثوروم
 ةرغ بألا ةلقاع ىلعف اتيم هنبا تقلاف هتأرما نطب برض ول یتح « براضلا هثری الو هتثرو هثریف هسفن

 ثيح نم يأ :ش (ةرشابم قح ريغب لتاق هنأل) :م ةرغلا نم بألا ثري الو يأ :ش (اهنم ثري الو

 . صنلاب :ش (لتاقلل ثاريم الو) :م ببستلا ثيح نم ال ةرشابملا

 رشعو ًايح ناك ول هتميق رشع فصن ًاركذ ناك اذإ ةمألا نينج يفو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ايح ناک ول : هتثیهو . هنول ىلع اتم هلاصفنا دعب نینجلا موقی هنأ : هنایب :ش (یشنآ ناک ول هتمیق

 نإو . هتميق رشع فصن بجو ًاركذ ناک اذإ اذه دعیف رهظ اذإف « ناکم ا اذهب هتميق مك رظني

 ىثنخلاك نقيتملاب ذخوي هتثونأ الو نينجلا ةروكذ ملعي مل ولو « هتميق رشع بجو ىلنأ ناك
 . انهاهاذك « نقيتملا بجي هنإف لكشم ىشنخ لوتقملاو أطخ ًادمع لتق نمك لكشملا

 هتميق يف عزانتلا عقوو ًايح ناك ول هتثيهو هنول رابتعاب هيوقت اننكيي الو نينجلا عاض ولو
 زجعو عزانتلا هتميق يف عقوو اطخ ًادبع لتق ولامك ةدايزلل ركنم هنأل ‹« براضلل لوقلا ناك

 ء انه اذك « نيميلا عم لتاقلل لوقلا ناك اًيح ناك ول هتئیهو هلاح رابتعاب هيوقت نع يضاقلا
 . ٠ ةريخذلا» نم لكلا

 ذخۇي ءازجألا نامضو « هجو نم ءزج هنأل مألا ةميق رشع هيف : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م

 ةروكذلاب هنامض فلتخي ملف مألا نطب يف ةيانجلاب تام نينج هنأل :ش (لصألا نم اهرادقم
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 نامض يف هب ربتعم الو ناصقنلا روهظ دنع الإ بجي ال فرطلا نامض نأل ؛ هسفن لدب هنآ انلو

 ول ناصقنلا نامض بجي :-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . اهب ردقيف هسفن لدب ناكف « نينجلا

 ام ىلع هدنع لام نامض قيقرلا لتق يف نامضلا نأل اذهو « مئاهبلا نينجب ًارابتعا مألا تصقتنا

 تبرض نإف : لاق . هلصأ ىلع رابتعالا حصف ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن

 نسحلا لوق وهو « رذنملا نباو دمحأو كلام لاق هبو «٠ صوصنلا قالطإل ةرحلا نينجك ةثونألاو

 موي هتميق ربتعي : يعفاشلا باحصأ ضعب نعو . قاحسإو ةداتقو يرهزلاو يعخنلاو

 . تطقسأ

 ىنعم ىلع ريمضلا ركذيو « نينحلا سفن لدب ةرغلا نأ يأ :ش (هسفن لدب هنآ انلو) :م

 تبن مث ًانس عطق ول ىتح :ش ( ناصقنلا روهظ دنع الإ بجي ال فرطلا نامض نأل) :م ةرخلا بوجو

 نامض يف) :م مالا يف ناصقنلا روهظب يأ :ش (هب ربتعم الو) :م ءيش بجي مل یرخأ هناکم

 ةميقب الو نينحملا سفن ةميقب يأ :ش ( اهب ردقيف هسفن لدب) :م نينجا نامض يآ :ش (ناكف « نينجا

 . ةيربخلا ةيسفنلا ىنعم رابتعاب هبوجو نأل « مألا

 ول) م مالا ناصقن نامض يأ :ش (ناصقنلا نامض بجي :-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو) م

 الب اهيف بجي ناصقنلا نإف « مئاهبلا نينج ىلع ًاسايق يأ :ش (مئاهبلا نينجب ًارابتعا مألا تصقتنا

 يف امك ءيش بجي ال نكمتي مل نإو « صقن اهيف نكمت نإ مألا يف صاصقلا بجي ال هنأ ةياور

 . ةميهبلا

 دنع يأ :ش (هدنع لام نامض قيقرلا لتق يف نامضلا نأل) :م فالخلااذه يآ :ش (اذهو) :م

 :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ هرکذن ام ىلع) :م تايانجلا نامض امهدنعو « -هللا همحر- فسوي يبأ

 دبعلا لتق ةلأسم يف هدعب يذلا لصفلا لوأ يف كولمملا تايانج : باب يف هركذ ام ىلإ هب راشأ

 . ةيلاملا لدب نامضلا نإ اهل هلوقب رطح

 فسوي يبأ دنعف ‹ كيلامملا ىلع ةيانحجلا نامض يف مهفالتخا ىلع ءانب اذهو : يكاكلا لاقو

 رادقم ىلع دازي ال اذهلو . سفنلا لدب امهدنعو « غلب ام ًاغلاب بجي ىتح لاما نامض ةلزنمب وه

 يبآ لصأ ىلع مئاهبلا رابتعا حص يأ :ش (هلصأ ىلع رابتعالا حصف) :م طوسبملا يف اذك « ةيلاملا

 . ةمأ نطب برض نإف يأ :ش (تبرض نإف) :م «ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش (لاق) :م
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 دعب تام نإو ةيدلا بجت الو « ًايح هتميق هيغف تام مث ًايح هتقلأ مث اهنطب يف ام ىلوملا قتعأف

 بجو ةيدلا نود ةميقلا بجت اذهلف « قرلا ةلاح يف ناك دقو « قباسلا برضلاب هلتق هنأل قتعلا

 اذه :ليقو . فلتلاو ببسلا يتلاح ىلإ انرظنف « يح وهو هايإ التاق راص برضلاب هنأل ءًایح هتمیق

 ‹ بورضم ریغ هنوک ىلإ ًابورضم هنوک نیب ام هتمیق بجت : -هللا همحر- دمحم دنعو «امهدنع

 نينجلا يف ةرافك الو : لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب كيتأي ام ىلع ةيارسلل عطاق قاتعإلا نأل

 ةرافكلا نأ انلو .ًاطايتحا ةرافكلا بجتف هجو نم سفن هنأل بجت :-هللا همحر-يعفاشلا دنعو

 ء اهادعتت الف ةقلطملا سوفنلا يف تفرع دقو ةبوقعلا ىنعم اهيف

 انخيش ةخسن يفاذكو . ةمألا يأ « لوهجملا ةخيصب تبرض نإف : خسنلا ضعب يفو

 ةيدلا بجت الو ء ًايح هتميق هيفف تام مث ًايح هتقلأ مث اهنطب يف ام ىلوملا قتعأف) :م -هللا همحر-ءالعلا

 ةيدلا نود ةميقلا بج اذهلف « قرلا ةلاح ىف ناك دقو ‹ قباسلا برضلاب هلتق هنأل قتعلا دعب تام نإو

 :ش (فلتلاو ببسلا ىتلاح ىلإ انرظنف « ىح وهو هايإ التاق راص برضلاب هنأل « ًايح هتميق بجتو

 هتايح يف ًاكوكشم ال ًايح هتميق انبجوأو « برضلا ةلاحل ًارابتعا ةيدلا نود ةميقلا انبجوأ ينعي
 كلت يف بجاولا نأل «بسحف برضلا ةلاحب رابتعا اذه نإ : لاقي الو « فلقلا ةلاحب ًارابتعا

 بجت لب « كانه ًايح هتميق بجي الف ًايح نوكي نأ زاج لوقن نأل « ًاضيأ ًايح هتميق لاحلا

 : ةرخلا

 دنع اًّيح هتميق هنمض : ريغصلا عماجلا» يف دمحم لوق ينعي :ش (امهدنع اذه : لیقو) :م

 ريغ هنوك ىلإ ًابورضم هنوك نیب ام هنمیق بجت : -هللا همحر- دمحم دنعو) :م فسوي يبأو ةفينح يبأ

 مهرد فلأ بورضم ريغ هتميق تناك ول ىتح « امهنيب ام توافت بجت يأ :ش (بورضم
 كيتأي ام ىلع ةيارسلل عطاق قاتعالا نأل) :م مهرد اتئام براضلا ىلع بجت ةئامنامث ًابورضم هتميقو

 مث ىلوملا هقتعأف دبع دي عطق نم ةلأسم يف كولمملا ةيانج باب يف يأ :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ دعب

 يف يخركلا لاق :ش (نينجلا يف ةرافك الو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م . كلذ نم تام

 ءاش نإ الإ ‹ هيف ةرافك ال اًتيم قلخلا لماك طقس نإو براضلا ىلع ةرافك الو :« هرصتخم»

 اب ىلاعت هللا ىلإ برقتيلو بجاوب اندنع هيلع كلذ سيلو لصف وهف كلذ لعف نإف «كلذ
 . عنص ام ىلاعت هللا رفغتسیلو ريخ نم عاطتسا

 لهأ رثكأو دمحأو كلام لاق هبو « ةرافكلا :ش (بجت :-هللا همحر- يعفاشلا دنعو) :م

 يف تفرع دقو ةبوقعلا ىنعم اهيف ةرافكلا نأ انلو . اًطايتحا ةرافكلا بجتف هجو نم سفن هنأل) :م ملعلا

 ىدعتي الف يأ :ش (اهادعتت الف) :م اهيف اهباجيإب ردق عرشلاو « ةلماكلا يأ :ش (ةقلطملا سوفنلا

 ىذخغتي مألا قتعب قتعي هنأ ليلدب « هجو نم ءزج نينجلا نألو « ةقلطملا سوفنلا اهبوجو
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 هللا ىلإ برقت اذإف ءاروظحم بكترا هنأل كلذ ءاشي نأ الإ :اولاق « لدبلا لك بجي مل اذهلو

 ماتلا نونجلا ةلزنب هقلخ ضعب نابتسا دق يذلا نينجل او . عنص ام رفغتسيو هل لضفأ ناك ىلاعت

 سافنلاو ةدعلا ءاضقناو دلولا ةيمومأ قح دلو هنألو . انيور ام قالطإل ماكحألا هذه عيمج يف

 ء ًاسفن ناكف « مدلاو ةقلعلا نع زيمتي ردقلا اذهب نألو . مكحلا اذه قح يف اذكف . كلذ ريغو

 . ملعأ هللاو

 ‹ ةلماك ةيد هيف بجي ال ثيح < ءاضعألا رئاسك هشرأ لمكي الو « اهسفنب سفنتيو «اهئاذغب

 يأ :ش (كلذ ءاشي نأ الإ) :م خياشملا يأ :ش (اولاق لدبلا لك بجي مل اذهلو) :م :هلوقب هيلإ راشأ

 برقت اذإإف ءًاروظحم بكترا) :م براضلا نأل يآ :ش (هنأل) :م ةرافكلا ءاطعإ ءاش اذإ براضلا

 . بيرق نع يخركلا نعاذه انركذ دقو :ش ( عنص امت رفغتسيو هل لضفأ ناك ىلاعت هللا ىلإ

 نوکی ال هقلخ نم ءيش نبتسي مل ول هنأل هب دیق :ش (هقلخ ضعب نابتسا دق يذلا نينجلاو) :م

 . فالخ هيف ملعي الو ماكحألا هذه قح يف اهل مكح الف ةقلع ناك نإ وهو دلولا ةلزنمب

 يمدآ قلخ ًأدتبم هنآ لباوقلا نم ةاقث تدهشف هقلخ نم ءيش هيف نبي ملو ةغضم تقلأ ول امأ

 هنأل ةياور يف دمحأو حصألا يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « هيف ةرغ الف روصتلا يقب ولو <

 هيف : ةياور يف دمحأو لوق يف هللا همحر يعفاشلا لاقو « ةموكح هيف اندنعو « ةفطنلاو « ةقلعلاك

 نوكو « دمعلا ءاضقنا وحن :ش (ماكحألا هذه عيمج يف ماتلا نينحلا ةلزنمب) :م كلام لاق هبو « ةرخلا

 اهسافن يف ءطولا زاوج مدعو ةعجرلا عاطقناو ىلوملا هاعدا اذإ دلو مأ ةمألا نوكو « ءاسفن ةأرملا

 : لاق ثيح لصفي ملو نينجا يف ةرخلا يف ىضق ةي يبنلا نأ : وهو :ش ( انيور ام قالطإل) :م

 . ةرغ نينجلا يفو

 (كلذ ريغو سافنلاو ةدعلا ءاضقناو دلولا ةيمومأ قح يف دلو) :م نينحلا نألو يأ :ش (هنألو) :م

 . ةدعلا بوجو يف يأ :ش (مكحلا اذه قح يف اذكف) :م نآلا انركذ ام :ش

 هللاو ًاسفن ناكف « مدلاو ةقلعلا نع زيمتي) :م هقلخ ضعب ةنابتساب يأ :ش (ردقلا اذهب نألو) :م

 تبرض اذإ ةأرملا: « ىرغصلا ىواتفلا »يفو . ًاسفن نوكي نأ الإ ةقلعلا دعب سيل هنأل :ش (ملعأ

 نع هلقنو « ةرغلا اهتلقاع نمضي طقسف اهدلو طقسي ءاود تبرش وأ ةدمعتم اهسفن نطب

 نإو ةلقاع اهل تناك نإ امأ « نينس ثالث يف ةيدلا اهتلقاع ىلع :«تاعقاولا» يفو « تادايزلا»

 بجت ًاتيم ًانينج تقلأ ولو . ةرافكلا اهيلعو ًائيش اهنم ثرت الو اهلام نم كاذف نكت مل

 هنم ثرت الف اهيلع ءيش الف ندبلا حالصإل برشلا ناك ولو . ةدحاو ةنس يف ةلقاعلا ىلع ةرغلا

 . اعيش

YY 



O 

 تقلأ ىتح ًائيش اهلبق يف تعضو وأ ًاليقث المح تلمح وأ تبرش :“ ةريخذلا» يفو
 هنذإب تلبق نإو « جوزلا نذإ ريغب ةدمعتم تلبق وأ « ةنس يف ةئامسمخ ةرغلا اهتلقاع ىلعف ًانينج

 «نذإلا ريغبو نذإلاب اهتلقاع ىلع ةرغلا بجت ملعلا لهأ رثكأو « ةثالثلا ةمئألا دنعو « نامض الف

 تبرض مث هنم تلبحف ةيراج ىرتشا :(ةريخذلا» يفو . هريغ يف امك ًاضيأ ةرافكلا بجيو

 ىضقو تقحتسا مثأتيم نينجلا طقسف ةدمعتم اهلبق تجلاع وأ ءاود تبرش وأ اهسفن نطب

 يرتشملااذه دلو هنإو اهدلو تلتق دقل قحتسملل لاقيو . يرتشملا ىلع اهرقعو ةيراجل اب قحتسملا
 « رحلا نينجلا ةرغلا اهدر وأ كتمأ عفداف ةرغلاب نومضم نينجلاف ةميقلاب ًايرج رورغملادلو هنأل

 . فالح هيف ملعی الو

YA 



 قيرطلا يف لجرلا هثدحي ام باب
 ضرع نم لجرلف اناكد ىنب وأ اتصرج وأ ًابازيم وأ ًافينك مظعألا قيرطلا ىلإ جرخأ نمو: لاق

 ضقنلا قح هل ناكف « هباودبو هسفنب رورملاب قح بحاص دحاو لك نأل ؛ هعزني نأ سانلا

 ( قيرطلا يف لجرلا هثدحبي ام باب ) :م

 يتلا ءايشألا عاونأ نم سانلا قيرط يف لجرلا هثدحي ام مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 . فنصملا اهركذ

 :ش (افينک مظعألا قيرطلا ىلإ جرخأ نمو) م «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) م

 : بازيملا لاقو ‹ بزو ةدام يف يرهوجلا هركذ :ش (ابازيم وأ) :م ءاملا تيب وهو حارتسملا وهو

 ةدام يف لاقو . زمهي ملاميرو « بازيلا: لاقو بزأ باب يف ًاضيأ ركذو . زمهت مل اذإ بيزايمو

 .نابعث هعمجو « يداولا يف ءاملا ليسم ميملاب بعم او ٠ ضايحلا بعاثم دحاو

 «برغملا» يفو . ةفيفخلا نونلابو داصلا مضو ءارلا نوكسو ميجلا مضب :ش (اًتصرج وأ) :م

 قيرطلا ىلإ طئاحلا نم ناسنإلا هحرخي عذجلا وهو يلصأ يبرعب سيل يأ « ليخد نصرجلا

 رخف لاقو . طئاحلا يف نوكي يذلا جربلاب -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا هرسفو « هيلع ينبيل

 يف بكرم ءام ىرجم وه : مهضعب لاقو . جربلا وه : مهضعب لاقف هيف فلتخا مالسإلا

 مالك ةيبرعلا يف سيل ذإ « برعم يسراف وهو « نيملسملا قح دعب وهف ناكام فيكف طئاحلا
 . مهمالك يف لمهم لب « داصلاو ءارلاو ميجلا ينعأ « بيكرتلا اذه ىلع

 برعم يسراف تيناوحلا يهو نيكاكدلا دحاو ناكدلا : يرهوجلا لاق :ش (اناكد ىنب وأ) :م

 اهقش نم يأ ةريشعلا ضرع نم نالفو بناجلا مضلاب ضرعلا :ش (سانلا ضرع نم لجرلف) :م
 نأ) :م مهلذرأو مهفعضأ يأ « ةلزنم سانلا دعبأ انه ضرعلا نم دارملا : ليقو . اهميمص نم ال

 قح) :م سانلا ضرعل يأ :ش (هل ناكف « هباودبو هسفنب رورملاب قح بحاص دحاو لك نأل ؛ هعزني
 ةماعلل نوكي اميف ديلا نأل « مامإلا نذإ ريغب عضو اذإ « ال وأ اررض هيف ناك ءاوس :ش (ضقنلا

 . ًاضيأ عضولا لبق عنملا ةيالو هلو « مامإلل

 نأ الو ءادتبا عني نأ هل سيل : دمحم لاقو . عضولا لبق عنملادحأ لكل :فسوي وب لاقو

 يعخنلاو دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « ررض هيف نكي ملاذإ عضولا دعب عفدلاب مصاخي
 . نذأي مل وأ مامإلا نذآ فالح الب زوجي ال رضي اميفو -هللا همحر- قاحسإو يعازوألاو

۹ 



 قحلا يف اذكف « ًائيش هيف مهريغ ثدحأ ول ضقنلا قح دحاو لكل نإف « كرتشملا كلم ا يف امك

 ررض الو رورملا قح هل نأل ؛ نيملسملاب رضي مل ام هب عفتني نأ هلمع يذلل عسيو : لاق . كرتشملا

 ةالصلا هيلع هلوقل كلذ هل هرك نيملسملاب رضأ اذإف . تنعتم عناملا ذإ هب هانعم يف ام قحليف هيف

 . « مالسإلا يف رارض الو ررض ال : مالسلاو

 اذإ ثيحب نوكيف لامحألاو شويجلا هيف ري ًاعراش ناك نإ : ليق ‹ رضيال اميف فلتخاو

 رضي ال نوكي لب ‹ كلذب ردقي ال: نورثكألا لاقو . هغلبي ال بوصنم همحمرو سرافلا هيف راس

 نايبصلاو ديبعلا ةموصخب مدهلاب هيلع يضقيال : «طوسبملا» يفو . لماحملاو تارامعلاب

 رضي ال ةماعللًابعشم ىنب نإف « قيرطلا يف ًاقح هل نإف يمذلا هتمصاخل ضقنيو نيروجهملاو

 ال نيملسملاب رضي ال ءارشلاو عيبلاب دعق ولاذكو . دمحم نع يوراذك « صقنيال نيملسلملا

 ناك نإ فلتملا نكل « هب فلت ال نماض هجرخأ يذلاف نامضلا امأو . عني رضي ناك نإو «عنيي

 . هتلقاع ىلع نامضلاف ًایمدآ

 قحلا يف اذكف « ائيش هيف مهريغ ثدحأ ول ضقنلا قح دحاو لكل نإف ‹ كرتشملا كلملا يف امك) :م

 قح هل نال ‹ نیملسملاب رضي مل ام هب عفتني نأ هلمع يذلل عسيو :لاق) :م هعنم دحاو لكل :ش (كرتشملا

 ‹ رورملا ىنعم يف ام قحليف يأ :ش ( هب هانعم يف ام) :م رورملاب يأ :ش ( قحليف هيف ررض الو رورملا

 عناملا ذإ) :م رورملاك هريغب رضي مل ام هوحنو نصرجلاب عافتنالا هل زوجي ينعي : يزارتألا لاق

 ررض ال اميف مصاخي يذلا وهو تنعتم دحأل هيف ررض ال ا عافتنالا نم عناملا يأ :ش (تنعتم

 . هريغل وأ هسفنل هيف

 ۾ هيب يبنلا لوقل يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل كلذ هل هرك نيملسملاب رضأ اذإف) :م

 هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج نع يور ثيدحلا اذه .:ش (“'"«السإلا يف رارض الو ررض ال»)

 لوسر لاق : لاق يناربطلا هثیدح یورو « -هنع یلاعت هللا يضر- رباج مهنم -مهنع یلاعت

 نع ةجام نبا هثيدح ىور تماصلا نب ةدابع مهنمو ‹ مالسإلا يف رارض الو ررض ال ةي هللا

 نبا هثيدح ىور سابع نبا مهنمو .«رارض الو ررض ال نأ ىضق ةي هللا لوسر نأ» : ةدابع

 الو ررض ال >: هظفلو «كردتسملا» يف مكاحلا هثيدح ىور يردخلا ديعس وبأ مهنمو . ًاضيأ ةجام

 .« هيلع هللا قش قش نمو « هللا هرض رض نم « رارض

 .؟ةرورض الو ررض ال » : هظفلو «هننس »يف ينطقرادلا هثيدح ىور ةريره وبأ مهنمو

 . فنصملا ظفل وحن ينطقرادلا اهثيدح ىورو « اهنع -ىلاعت هللا يضر- ةشئاع مهنمو

 . هقرط عومجمب حيحص ثيدح (۱)

° 



 اهنأل مهنذإب الإ ًابازيم الو ًافينك عرشي نأ ذفانب سيل يذلا بردلا لهأ نم دحأل سیلو : لاق

 رضي مل وأ مهب رضأ فرصتلا زوجي الف « لاح لك ىلع مهل ةعفشلا تبجو اذهلو « مهل ةكولم
 ‹ لكلا نذإ ىلإ لوصولا رذعتي هنأل رضأ اذإ الإ ٠ فرصتلا هل ذفانلا قيرطلا يفو « مهنذإب الإ

 الو ‹ عافتنالا قيرط هيلع لطعتي اليك امكح هدحو كلاما وه هنآك دحاو لك قح يف لعجف

 : لاق . امكحو ةقيقح ةكرشلا ىلع يقبف نكمم مهئاضرإ ىلإ لوصولا نأل « ذفانلا ريغ كلذك

 هنأل ؛ هتلقاع ىلع ةيدلاف بطعف ناسنإ ىلع طقسف هوحن وأ ًابازيم وأ ًانشور قيرطلا يف عرشأ اذإو

 بابسأ نم اذهو « قيرطلا ءاوه هلغشب دعتم هقلتل ببسم

 ‹ ررضال هلوق ىنعم . ًارارضإ هرضي هب رضأ وأ هرضي هرض عفنلا دض رضلا ريثألا نبا لاقو

 ىلع هيزاجي يأ ررضلا نم لاعف رارضلاو « ًائيش هقح نم صقنيف هاخأ لجرلا رضي ال يأ

 رارضلاو « تنأ هب عفتنتو «كبحاص هب رضت ام ررضلا : ليقو . هيلع ررضلا لاخدإب هرارضإ
 . عفتنت نأ ريغ نم هرضت نأ

 ىنعجب رارضلاو « دحاو نم نوكي ررضلا ليقو . ديكأتلل راركتلاو « دحاو ىنعمب امه ليقو

 دارملاو « عساولا بابلا وهو :ش (بردلا لهأ نم دحأل سيلو : لاق) :م نينثا نم نوكي وهو ةراضملا

 سيلو ةكولمملا ةذفانلا ريغب دارملاو : مالسإلا رخف لاق :ش (ذفانب سيل يذلا) :م ةعساولا ةكسلا انه

 . كلما ةلعب كلذ

 كلما ىلع ليلد كلذ نكل « ةماعلل يهو ‹اهذفنم ليسي دقو ةكولمملا يهو ذفنت دقو

 الإ ابازیم الو ًافینک عرشی نأ) :م هفالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح هب لمعلا بجوو هماقم ميقأف ابلاغ

 نيقزالتم اوناك ءاوس ينعي :ش (لاح لك ىلع مهل ةعفشلا تبجو اذهلو « مهل ةك ولمن اهنأل ؛ مهنذإب
 ‹ فرصتلا هل ذفانلا قيرطلا يفو « مهنذإب الإ رضي مل وأ مهب رضأ فرصتلا زوجي الف) :م اونوكي مل وأ

 امكح هدحو كلاملا وه هنأك دحاو لك قح يف لعجف « لكلا نذإ ىلإ لوصولا رذعتي هنأل رضأ اذإ الإ

 ىلع يقبف نكمم مهئاضرإ ىلإ لوصولا نأل ؛ ذفانلا ريغ كلذك الو « عافتنالا قيرط هيلع لطعتي اليك

 . رهاظ وهو « مكحلاو ةقيقحلا ثيح نم يأ :ش ( اًمكحو ةقيقح ةكرشلا

 « هحتف يأ « قيرطلا يف ًاباب عرشأ لاقي :ش ( عرشأ اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ‹ فرلا لثم وه ليقو « ولعلا ىلع رمملا وه :ش ( اًتشور قيرطلا يف ) :م هعفر يأ هحمر عرشأو

 : يرهوجلا لاقو . رورملا نم نكمتيل نيحطسلا يرادج ىلع ةبشخلا عضي نأ وه نشورلا : ليقو

 نإ لثم :ش (هوحن وأ اًبازيم وأ) :م ةدئاز واولا نأ ىلع لديف نشور باب يف هركذ « ةركلا نشورلا

 ؛ هتلقاع ىلع ةيدلاف بطعف ناسنإ ىلع طقسف ) :م احانج عضو وأ ةصخاش ةرخص وأ اًعزج عضو

 بابسأ نم ) :م يدعتلا قيرطب ببستلا يأ :ش ( اذهو « قيرطلا ءاوه هلغشب دعتم هفلتل ببسم هنأل

۲۳١ 



 هضقنب رشعت اذإ اذكو بابلا لوأ ىف انركذ ام ءىش طقس اذإ كلذكو . لصألا وهو نامضلا
 هثدحأ يذلا ىلع نامضلاف اتامف رخآ ىلع عقوف لجر كلذب رشع نإو « ةباد هب تبطع وأ ناسنإ

 طئاحلا يف هنم ناك ام باصأ نإف « رظن بازيلا طقس نإو . هيلع هايإ عفادلاك ريصي هنأل ‹ امهيف

 ناک ام هباصأ نِإو . هکلم یف هعضو هنآ ال هيف دعتسم ريغ هنأل ؛ هيلع نامض الف هلتقف الجر

 نأ هنکمی هنأل ؛ ةرورض الو « هيف ًایدعتم هنوکل هیف هعضو يذلا ىلع نامضلاف طئاحلا نم اجراخ

 هباصأ ولو . ةقيقح لتاقب سيل هنأل ثاريملا نع مرحي الو هيلع ةرافك الو ‹ طئاحلا يف هبكري

 ولو ناسناو عېس هحرج اذإ امك ‹ فصنلا ردهو ةيدلا فصن بجو كلذ ملعو ًاعيمج نافرطلا

 . لاوحألل ًارابتعا فصنلا نمضي هباصأ فرط يأ ملعي مل

 :م . نامضلا باب يف لصأ يدعتلا يأ :ش ( لصألا وهو) :م هيف دحأل فالح الو :ش ( نامضلا

 :ش ( بابلا لوأ يف انركذ ام ءيش طقس اذإ ) :م ةلقاعلا ىلع ةيدلا بجت اذكو يأ :ش ( كلذكو)

 ىلع ةيدلا بجت اذكو يأ (اذكو ) قيرطلا ىلع ينبملا ناكدلاو نصرجلاو بازيملاو فينكلا يهو

 اذكو ‹ ضوقنملا ءانبلا مسا وهو « فاقلا نوكسو « نونلا مضب :ش ( هضقنب رثعت اذإ ) :م ةلقاعلا

 يفف :ش ( ةباد هب تبطع وأ ناسنإ ) :م نونلا رسكب مهضعب نع يورو « «بدألا ناويد يف
 ىلع نامضلاف اتامف رخآ ىلع عقوف لجر كلذب رشع نإو ) :م هلام يف اهنامض بجي ةبادلا بوطع

 ىلع نيلجرلا نامض ينعي « نيلجرلا نامض ينعي « نيلجرلا يف يأ :ش (امهيف هثدحأ يذلا

 نع كلذ نم اًكيش لجر ىحن اذإو :ش ( هيلع هايإ عفادلاك ريصي هنأل ) :م قيرطلا يف ثدحللا

 . نامضلا نم لوألا جرخ دقو هاحن يذلا ىلع نامضلاف رخآ هب بطعف هعضوم

 ةنسحلا ًاطخأ هنكلو ىلب : بيجأ . قيرطلا نع ىذألا طامأ ثيح بستحا اذإ : ليق نإف

 . قيرطلا نم رخآ اعضوم لغش ثيح

 ام باصأ نإف « رظن ) :م هلتقف لجر ىلع طقس لجر بازيم يأ :ش ( بازيلا طقس نإو ) :م

 ام هباصآ نو « هکلم يف هعضو هنأ امل هيف دعتم ريغ هنأل ؛ هيلع نامض الف هلتقف ًالجر طئاحلا يف هنم ناک

 نآ هنکي هنأل ؛ هرورض الو « هيف اًيدعنم هنوکل هيف هعضو يذلا ىلع نامضلاف طئاحلا نم اًجراخ ناک

 هب تام اذإ قيرطلا يف هرضيو « بازيملا ثدحم ىلع يأ :ش ( هيلع ةرافك الو « طئاحلا يف هبكري

 قيرط لغش ريغ نم ةرورضلا عفدنتو :ش ( ةقيقح لتاقب سيل هنأل ثاريملا نع مرحي الو ) :م ناسنإ

 . دجوي ملو ةقيقح لتقلاب ناببسم ثاريملا نامرحو ةرافكلاو « نيملسلملا

 ملعو ) :م هنع جراخلاو طئاحلا يف لخادلا نافرطلا يآ :ش ( اعيمج نافرطلا هباصأ ولو ) :م

 :ش ( ناسنإو عبس هحرج اذإ امك ) :م فصنلا طقس يأ :ش ( فصنلا ردهو ةيدلا فصن بجو كلذ

 :ش ( لاوحألل ارابتعا فصنلا نمضي هباصأ فرط يأ ملعي مل ولو ) :م فصنلا ردهيو فصنلا بجي
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 يف ةبشخ عضو وأ « هلتقف الجر حانجلا باصأف رادلا عاب مث قيرطلا ىلإ ًاحانج عرشأ ولو
 ؛عئابلا ىلع نامضلاف ناسنإ اهب بطع ىتح يرتشملا اهكرتف اهنم هيلإ ئربو ةبشخلا عاب مث قيرطلا

 قرحأف ًارمج قيرطلا يف عضو ولو . بجوملا وهو هكلم لاوزب خسفني مل عضولا وهو هلعف نأل
 خسنل هنمضي مل ًائيش قرحآ مث رخأ عضوم ىلإ حيرلا هتكرح ولو . هيف دعتم هنأل ؛ هنمضي ًائیش

 اهيلإ ىضفأ دقو هتبقاعب هملع عم هلعف هنأل هنمضي ؛ اًحير مويلا ناك اذإ : ليقو « هلعف حيرلا
 نأ لبق ًاناسنإ لتقف عقوف ةلظلا وأ حانجلا جارخإل ةلعفلا رادلا بر رجأتسا ولو . هترشابمك لعجف

 ىلإ املسم لمعلا نكي مل اوغرفي مل امو مهلعقب فلتلا نأل ؛ مهيلع نامضلاف لمعلا نم اوغرفي

 ‹ هدقع يف لخاد ريغ لتقلاو ةرافكلا مهيلع تبجو ىتح ًالتق مهلعف بلقنا هنأل اذهو « رادلا بر

 رصتقا هلإ مهلعف ملت ملف

 . نامضلا فصن نمضيف

 يف ةبشخ عضو وأ « هلتقف الجر حانجلا باصأف رادلا عاب مث قيرطلا ىلإ احانج عرشأ ولو ) :م

 ةبشخلا نم ثدحي ام يرتشملل هميلستب عئابلا ئرب يأ :ش ( اهنم هيلإ ئربو ةبشخلا عاب مث قيرطلا
 :م عضاولا لعف يأ :ش ( هلعف نأل ؛ عئابلا ىلع نامضلاف ناسنإ اهب بطع ىتح يرتشملا اهكرتف ) :م

 . عضولا وه نامضلا بجوملا يآ :ش ( بجوىملا وهو هكلم لاوزب خسفني مل عضولا وهو)

 عضوم ىلإ حيرلا هتكرح ولو « هيف دعتم هنأل ؛ هنمضي اًئيش قرحأف ًارمج قيرطلا يف عضو ولو ) :م

 تناك اذإ ينعي :ش ( هنمضي اًحير مويلا ناك اذإ ليقو « هلعف حيرلا خسنل هنمضي ملف اًئيش قرحأ مث رخآ

 لعجف ) :م ةبقاعلا ىلإ يأ :ش ( اهيلإ ىضفأ دقو ) :م حيرلا ةطساوب قيرحلا يهو :ش ( هتبقاعب هملع

 ةمئألا سمش ناكو « يسخرسلا مامإلا رايتخا وهو « هسفنب كلذ ةرشابمك يأ :ش ( هترشابمک

 ةمئألا لوق سايق وهو ليصفت ريغ نم هناكم نع حيرلا هتكرح اذإ نامضلاب لوقي ال يناولحلا

 . ةثالثلا

 حانجلا جارخإل ) :م لتاق عمج ةلتقلاك لعاف عمج وهو :ش ( ةلعفلا رادلا بر رجأتسا ولو ) :م

 ىلعال ةلعفلا ىلع يأ :ش ( مهيلع نامضلاف لمعلا نم اوغرفي نأ لبق اًتاسنإ لتقف عقوف ةلظلا وأ

 بر ىلإ اًملسم لمعلا نكي مل اوغرفي مل امو « مهلعفب فلتلا نأل ) :م رادلا بر وه يذلا رجأتسملا

 م ةلعفلا لعف يأ :ش (مهلعف بلقنا هنأل) :م ةلعفلا ىلع نامضلا بوجو يأ :ش ( اذهو ء رادلا

 ةرافكلا مهيلع تبجو ىتح ) :م هيلع طوقسلاب فلتلا وهو مهلعف رثآ روهظل ةقيقح :ش (ًالتق)

 يأ :ش ( رصتقاف هيلإ مهلعف ملستي ملف ) :م رجأتسملا دقع يف يأ :ش ( هدقع يف لخاد ريغ لتقلاو
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 ىتح راجتتسالا حص هنأل ؛ ًاناسحتسا رادلا بر ىلع نامضلاف مهغارف دعب طقس نإو . مهيلع

 .هنمضي اذهلف « هسفنب لعف هنأكف « هيلإ مهلعف لقتناف احالصإو ةرامع مهلعف عقو رجألا اوقحتسا

 دعتم هنأل ؛ ًأاضوت وأ ءاملا شر اذإ اذكو « ةباد وأ ناسنإ هب بطعف قيرطلا يف ءاملا بص اذإ اذكو

 وأ دعق وأ اهلهآ نم وهو ةذفان ريغ ةكس ىف كلذ لعف اذإ ام فالخب . ةراملاب ررضلا قاحلإب هيف

 رادلا يف امك ىنكسلا تارورض نم هنوكل اهيف كلذ لعفي نأ دحاو لكل نأل ؛ هعاتم عضو

 وه امك ًاليلق ءام شر اذإ ام « ةداع هب قلزي ثيحب ًاريثك ءام شر اذإ اذه : اولاق . ةكرتشملا

 ال طقسف ءالا بص عضوم يف رورملا دمعت ولو . نمضي ال ةداع هب قلزي ال هنآ رهاظلاو ءداتعملا

 ال رورملل اعضوم دجي هنأل قيرطلا ضعب شر اذإ اذه : ليقو « ةلع بحاص هنأل شارلا نمضي

 ‹ ءيش شارلا ىلع نكي مل كلذب هملع عم ءاملا بص عضوم ىلع رورملا دمعت اذإف ‹ هيف ءاملل رثأ

 ‹ رورملا يف رطضم هنأل ؛ نمضي قيرطلا عيمج شر نإو

 . ةلعفلا ىلع يأ :ش ( مهيلع ) :م نامضلا

 ىتح راجشتسالا حص هنأل ؛ اًتاسحتسا رادلا بر ىلع نامضلاف مهغارف دعب طقس نإو ) :م

 ‹ هسفنب لعف هنأكف «هيلإ مهلعف لقنناف احالصإو ةرامع مهلعف عقو رجألا ) :م ةلعفلا يأ :ش (اوقحتسا

 ىضقق هنأ :حيرش نع هلم يف ءاج يذلا رثألل اًناسحتسا رادلا بر يأ :ش ( هنمضي اذهلف

 . رادلا بر ىلع نامضلاب

 اذإ اذكو « ةباد وأ ناسنإ هب بطعف قيرطلا يف ءاملا بص اذإ ) :م لعافلا نمضي :ش ( اذكو ) :م

 وأ ءاملا بص يأ :ش ( كلذ لعف اذإ ام فالخب « ةراملاب ررضلا قاحلإب هيف دعتم هنأل ًاضوت وأ ءاملا شر

 هنآ لاحلاو يأ :ش ( اهلهأ نم وهو ) :م نمضي ال هنإف :ش ( ةذفان ريغ ةكس يف ) :م هوعضو وأ هشر

 تارورض نم هنوكل اهيف كلذ لعفي نأ دحاو لكل نأل ؛ هعاتم عضو وأ دعق وأ ) :م ةكسلا لهأ نم

 . كلذ لعفي نأ ءاكرشلا نم دحاو لكل نإف :ش ( ةكرتشملا رادلا يف امك ىنكسلا

 ثيحب اريشك ءام شر اذإ ) :م نامضلا بوجو يأ :ش (اذه ) :م خياشملا يأ :ش (اولاق ) :م

 اذإ هنأل :ش ( نمضي ال ةداع هب قلزي ال هنأ رهاظلاو « داتعملا وه امك ًاليلق ءام شر اذإ امأ « ةداع هب قلزي

 ( هنال شارلا نمضي ال طقسف ءاملا بص عضوم يف رورملا دمعت ولو ) :م هفوخ نم كلذ نوكي قلز

 يذلاك ‹ دمعتم وهو هلعف نم طوقسلا نأل :ش ( ةلع بحاص ) :م رورملا دمعت يذلا نأل يأ :ش

 . طرشلا بحاص هب دوجي الف ًالوأ ةضحملا ةلعلا ىلإ مكحلا ةفاضإو « ءاملا شر

 هنأل قيرطلا ضعب شر اذإ ) :م شارلا ىلع نامضلا بوجو مدع يأ :ش ( اذه : ليقو ) :م

 نكي مل كلذب هملع عم ءاملا بص عضوم ىلع رورملا دمعت اذإف « هيف ءاملل رثأ ال رورملل ًاعضوم دجي

 :ش ( رورملا يف رطضم ) :م ءاملا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ نمضي قيرطلا عيمج شر نإو ‹ ءيش شارلا ىلع
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 ءانف شر ولو . هضعب وأ هعیمج اهذخأ يف قيرطلا يف ةعوضوملا ةبشخلا يف مكحلا كلذكو

 يف هل ينبيل ًاريجأ رجأتسا اذإو « اناسحتسا رمآلا ىلع بطع ام نامضف . هبحاص نذإب توناح

 ولو ءاًتاسحتسا رمآلا ىلع نامضلا بجي تامف لمعلا نم هغارف دعب ناسنإ هب لقعتف هتوناح ءانف

 يف ًارئب رفح نمو : لاق رمألا داسفل ريجألا ىلع نامضلاف قيرطلا طسو يف ءانبلاب هرمأ ناك

 ةميهب هب تفلت نإو « هتلقاع ىلع هتيدف ناسنإ كلذب فلتف أرجح عضو وأ نيملسملا قيرط
 ريغ « هنم دلوتي ام نمضیف هيف دعتم هنأل ؛ هلام يف اهنامضف

 الف هب بطعف كلذكو قاسف قيرطلا يف شر دق ءاملا نأ ةبادلا قئاس ىأر اذإو « تاعقاولا »يفو

 . نماض شارلاف ليللا يف كلذ ناك نأب هري مل نإو « شر يذلا ىلع نامض

 ضعب يف ءاملا شر مكح لثم يأ :ش ( قيرطلا يف ةعوضوملا ةبشخلا يف مكحلا كلذكو ) :م

 يأ :ش ( هعيمج ) :م ةبشخلا ذخأ يف يأ :ش ( اهذخأ يف ) :م قيرطلا لك يف هشر مكحو قيرطلا

 عيمج يف ةعوضوم تناك نإف « قيرطلا ضعب اهذخأ يف يأ :ش ( هضعب وأ ) :م قيرطلا عيمج

 اعضوم دجي راما نأل « هيف نامض الف قيرطلا ضعب يف تناك نإو « نامضلا هيفف قيرطلا

 . رورملل

 رسكو ةبادلا طبرك رادلا جئاوحل دعأ ءافلا رسكب ءانفلا :ش ( توناح ءانف شر ولو ) :م

 هرمأ نأل :ش ( اًناسحتسا رمآلا ىلع بطع ام نامضف « هبحاص نذإب ) :م رادلا مامأ ةعس وهو «ةطنحلا

 ءانف شرف ريجألا رمآ ولو :«ىرغصلا ىواتفلا» يفو . هيلإ لعفلا لاقتنا ةدايز نم هل ال حص دق
 يفو « ءاملا شر اذإ ناك امفيك نمضي ضراحلاو « شارلا نود رمآلا نمض رمآلا ناكو

 . ىضوتملا ىلع نامضلاف قيرطلا يف ًاضوتف قيرطلا يف عضولاب هرمأ ول :«ةصالخلا»

 ءانبلاب نكيو لقعتو كبشت يأ :ش ( هب لقعتف هتوناح ءانف يف هل ينبيل ریجأ رجأتسا اذإو ) :م

 يف ءانبلاب هرمأ ناك ولو « اتاسحتسا رمآلا ىلع نامضلا بجي تامف لمعلا نم هغارف دعب ناسنإ ) :م

 نأ ريجألا ملعي مل اذإ اميف باتكلا يف هركذ يذلاو : «يبوبحملا عماجلا» يفو :ش ( قيرطلا طسو

 : مالسإلا خيش لاقو « ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ‹ ريجألا ىلع نامضلاف ملع اذإ امأ « ريغلل ءانفلا

 يف رمآلل قح ال هنأل :ش ( رمألا داسفل ريجألا ىلع نامضلاف ) :م ةماعلل اًقورعم قيرطلا ناك نإ

 ءانبلا يف يدعتملا وه ريجألا ناكف « هيلإ ريجألا لعف لقني مل كلذلف « هرمأ هسفن قيرطلا طسو

 . نامض هيلع بجوف

 كلذب فلتف أرجح عضو وأ نوملسملا قيرط يف ًارثب رفح نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ريغ ‹ هنم دلوتي ام نمضیف هيف دعتم هنأل ؛ هلام يف اهنامضف ةميهب هب تفلت نإو « هتلقاع ىلع هتیدف ناسنإ
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 نيطلا ذاختاو بارتلا ءاقلإو « هلام ىف ةميهبلا نامض ناكف « لاملا نود سفنلا لمحتت ةلقاعلا نأ

 عضو بطعف قيرطلا سنك اذإ ام فالخب ءانركذ امل ةبشخلاو رجحلا ءاقلإ ةلزنمب قيرطلا يف
 نع ىذألا عفرو دصق امنإ هيف ئيش ثدحأ ام هنإف « دعتمب سيل هنأل ؛ نمضي مل ثيح ناسنإ هسنك

 ولو . هلغشب هيدعتل ًانماض ناك ناسنإ اهب لقعتو قيرطلا يف ةسانكلا عمج ول ىتح « قيرطلا
 هلعف مكح نأل ؛ هاحن يذلا ىلع نامضلاف ناسنإ هب بطعف هعضوم نع هريغ هاحنف ًارجح عضو
 يف «ريغصلا عماجل ايفو . رخآ عضوم يناثلا لعفلاب لغتشا امنإو « هلغشي ام غارفل خسفنا دق
 ريغ هنأل ‹ نمضي مل هيلع هربجأ وأ كلذب ناطلسلا هرمأ نإف ‹ قيرطلا يف لجرلا اهرفحي ةعولابلا

 امإ دعتم وهف هرمأ ريغب ناك نإو « ةماعلا قوقح يف ةيالولا هل نم رمأب لعف ام لعف ثيح « دعتم
 ‹ ةمالسلا طرشب ديقم حابم وه وأ مامإلا يأر ىلع تايتفالاب وأ هريغ قح يف فرصتلاب

 : « يفاكلا» يف مكاحلا لاقو :ش ( هلام يف ةميهبلا نامض ناكف ء لالا نود سفنلا لمحتت ةلقاعلا نأ
 . ثاريملا نم مرحي الو هيلع ةرافك الو « رفاحلا ةلقاع ىلع نامضلاف ءاوس دبعلاو رحلا

 بوجو يف ينعي :ش ( ةبشخلاو رجحلا ءاقلإ ةلزنمب قيرطلا يف نيطلا ذاختاو بارتلا ءاقلإو ) :م

 هسنك عضومب بطعف قيرطلا سنك اذإ ام فالخب ) :م هيف دعتم هنأل يأ :ش ( انركذ امل ) :م نامضلا

 ىتح « قيرطلا نع ىذألا عفر دصق اإ هيف اًئيش ثدحأ ام هنإف « دعتمب سيل هنأل ؛ نمضي مل ثبح ناسنإ

 :ش ( هلغشب هيدعتل اًنماض ناك ) :م هب قلعت يأ :ش ( ناسنإ اهب لقعتو قيرطلا يف ةسانكلا عمج ول

 . نيملسملا قيرط لغش هنأل

 نأل ؛ هاحن يذلا ىلع نامضلاف ناسنإ هب بطعف هعضوم نع هريغ هاحنف رجح عضو ولو ) :م

 . (رخآ عضوم يناثلا لعفلاب لغتشا اغإو « هلغشي ام غأرفل خسفنا دق هلعف مكح

 ءام عمجيل رادلا طسو يف رفحيام وهو :ش ( ةعولابلا يف : ريغصلا عماجلا » يفو ) :م

 يف لجرلا اهرفحي ) :م رادلا طسو يف بقن ةعولابلا : «حاحصلا يفو « رطملا ءامو ءوضولا

 ريغ هنأل ؛ نمضي مل ) :م ةعولابلا رفح ىلع يأ :ش ( هيلع هربجأ وأ كلذب ناطلسلا هرمآ نإف «قيرطلا

 امإ دعتم وهف هرمأ ريغب ناك نإو « ةماعلا قوقح يف ةيالولا هل نم رمأب لعف ام لعف ثيح «دعتم
 نم لاعتفا وهو « ىآرلاب ءادعتسالا وهو :ش ( مامإلا يأر ىلع تايتفالاب وأ هريغ قح يف فرصتلاب

 يف لاق :ش ( ةمالسلا طرشب ديقم حابم ) :م ةعولابلا رفح يأ :ش ( وه وأ ) :م قبسلا وهو توفلا

 ناسنإ هب رشعف فعض وأ ضرمل وأ حيرتسي قيرطلا يف ىدعت ول : اولاقو : «عطقألا حرش»
 ءديصلا ىلإ يمرلا حابأ ىلاعت هللا نأ امك « ةمالسلا طرشب حابم قيرطلا يف يشملا نأل ٠ نمضي

 . انهاه كلذكف « ةمالسلا هيف ربتعاو « نمض ةاش وأ اتاسنإ باصأ وأ اديص ىمر ول
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 نأل ؛ هريغو هانركذ امن ةماعلا قيرط يف لعف ام عيمج يف ليصفتلا اذه ىلع باوجلا كلذكو

 ءانف يف هرفح اذإ اذكو . دعتم ريغ هنأل نمضي ال هكلم يف هرفح نإ اذكو . فلتخي ال ىنعملا

 هل ناک وآ هل اک ولم ءانفلا ناک اذإ اذه: ليقو ‹ هفرصت ىف ءانفلاو هراد ةحلصمل كلذ هل نأل «هراد

 ريغ ةكس ىف ناك نآب اكرتشم وأ نيملسملا ةعامحل ناك اذإ امأ . دعتم ريغ هنأل ؛هيف رفحلا قح

 هيف عقاولا تامو قيرطلا يف رفح ولو . حيحص اذهو « دعتم ببسم هنأل ؛ هنمضي هنإف ةذفان

 الف هسفن يف ىنعمل تام هنأل؛ -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع رفاحلا ىلع نامض ال ًامغ وأ ًاعوج

 : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . عوقولا نم تام اذإ بجي امنإ نامضلاو « رفح لا ىلإ فاضي

 كلذكف ًاعوج تام نإ

 ال رمألا يف ةيالولا هل نم رمأب هلعف ول هنأ وهو :ش ( ليصفتلا اذه ىلع باوجلا كلذكو ) :م

 قيرطلا ناك اذإ ةماعلاب رضي ملاذإ كلذب رمأي نأ مامإلل لحيو « نمض هرمأ ريغبو نمضي
 ( هانركذ امي ةماعلا قيرط يف لعف ام عيمج يف ) :م كلذ هل لحي ال اًقيض قيرطلا ناك نإو « اًعساو

 رفح وأ نصرجلاو بازيلا وأ فينكلا ثادحإو حانجلا عارش نم انهاه ىلإ بابلا لوأ نم يأ :ش
 سولجلاو جلثلا يمرو راجشألا سرغو ةلظلا ءانبك :ش ( هريغو ) :م نيملسملا قيرط يف رئبلا
 هنأل ؛ نمضي ال هكلم يف هرفح نإ اذكو ) :م كلاه راصف يأ :ش ( فلتخي ال ىنعملا نأل ) :م عيبلل

 (اذه : ليقو ‹ هفرصت ىف ءانفلاو « هراد ةحلصمل كلذ هل نأل ؛ هراد ءانف ىف هرفح اذإ اذكو « دعتم ريغ

 ناك اذإ ام . دعتم ريغ هنأل ؛ هيف رفحلا قح هل ناك وأ هل اكو لم ءانفلا ناك اذإ ) :م نامضلا مدع يأ :ش

 هنإف ةذفان ريغ ةكس يف ناك ناب ) :م اًكرتشم ءانبلا ناك وأ يأ :ش ( اكر تشم وأ نيملسملا ةعامجل

 . حيحص ليصفتلا يأ :ش ( حيحص اذهو ‹« دعتم ببسم هنأل ؛ هنمضي

 ارغب لجرلا رفتحا اذإو : «يفاكلا حرش »يف يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاقو

 هنأل ‹ راصمألاك اذه سيلو « كلذ يف هيلع نامض الف يفايفلا نم كلذ ريغ وأ ةكم قيرط يف

 ةباد طبر وأ « هيف زبخي اًرونت ذختا وأ اًطاطسف كانه برضو ل هنأ ىرت الأ « لعف اميف دعتم ريغ

 مهرمم يف رفح اذإ امأ « نيملسملا رم ريغ يف رفح اذإ اذه اولاق ولو « كلذ هباصأ ام نمضي مل

 . هيف دعتم هنأل نمضي نأ يغبني

 :ش ( اًمغ وأ ) :م عوحلا لجأ نم يأ :ش ( اعوج هيف عقاولا تامو قيرطلا يف رفح ولو ) :م

 نامض ال ) :م رحلا ةدش نم سفنلا ذخآي ناك اذإ مغ موي : يرهوجلا لاق . ةنوفعلا نم اًقانتخا يأ

 اغنإ نامضلاو ءرفحلا ىلإ فاضي الف هسفن يف ىنعمل تام هنأل: -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع رفاحلا ىلع

 نأل يآ :ش ( كلذكف اًعوج تام نإ :-هللا همحر-فسوي وبأ لاقو « عوقولا نم تام اذإ بجي
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 . رئبلاب صتخي الف عوجل ا امأ « عوقولا ىوس مغلل ببس ال هنأل ؛ هل نماض رفاحل اف امغ تام نإو

 ماعطلا ناكل هالول ذإ « عوقولا ببسب ثدح اغنإ هنأل ؛ اهلك هوجولا يف نماض وه : دمحم لاقو

 ىلع ءيش الو رجأتسملا ىلع كلذف هئانف ريغ يف هل اهورفحف ءارجأ رجأتسا نإو : لاق . هنم ًابيرق

 مهلعف لقنف « اوملعي مل اذإ ةرهاظ تحص ةراجإلا نأل ؛ هئانف ريغ يف اهنأ اوملعي مل نإ ءارجألا

 ةاشلا نأ رهظ مث اهحبذف ةاشلا هذه حبذب رخآ رمأ اذإ امك راصف « نيرورغم اوناك مهنأل هيلز

 ‹ ببسم رمألاو ‹ رشابم حباذلا نأل ؛ رمآلا ىلع عجريو رومأملا نمضىي كانه نأ الإ «هريغل

 ؛ ءادتبا رجأتسملا ىلع نامضلا بجي انهو « رورغملا عجريو رومأملا نمضيف ةرشابملل حيجرتلاو

 كلذ اوملع نإو .هبناج حجريف دعتم رجأتسملاو دعتم ريغ ريجألاو « ببسم امهنم دحاو لك نأل

 ًافاضم لعفلا يقبف ‹ رورغ الو « هل كولممب سيل امب هرمأ حصي مل هنأل « ءارجألا ىلع نامضلاف

 ناسنإ هيف تامف هورفحف رفحلا قح هيف يل سيلو يئانف اذه : مهل لاق نإو . مهيلإ

 عوجلا امأ « عوقولا ىوس مغلل ببس ال هنأل ؛ هل نماض رفاحل اف اًمغ تام نإو ) :م رفاحلا ىلع نامضلا

 ( هالول ذإ « عوقولا ببسب ثدح اإ هنأل ؛ اهلك هوجولا يف نماض وه : دمحم لاقو . رشبلاب صتخي الف

 نم مهوتيالو « ةثالثلا ةمئألا لوق سايق وهو :ش ( هنم اًبيرق ماعطلا ناكل ) :م عوقولا يأ :ش

 ول هنأ ىرت الأ « هعم هقفلا نإف « حجارلا رخأت ةداع ىلع - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ميدقت

 نأل « عوقولا نم هيف تام ول ام فالخب « هيلع نامض ال هنإف اًمغ تام یتح رئب يف الجر سبح

 . نامضلا بوجول عوقولا رثأ نم دب الف عقاولا سفن يف رثأ لمعلا وهو هلعف رثأ
 ءارجأ رجأتسا نإو ):م : خسنلا بلاغ يف «لاق»: ةظفل سيلو فنصملا يآ :ش ( لاق ) :م

 ؛ هئانف ريغ يف اهنأ اوملعي مل نإ ءارجألا ىلع ءيش الو رجاتسملا ىلع كلذف هئانف ريغ يف هل اهورفحف

 م رجأتسملا ىلإ رجألا لعف لقنف يأ :ش ( هيلإ مهلعف لقنف ء اوملعي مل اذإ ةرهاظ تحص ةراجإلا نأل

 رهظ مث اهحبذف ةاشلا هذه حبذب رخآ رمأ اذإ امك ) :م اذه مكح :ش ( راصف ‹ نیرورغم اوناک مهنأل )

 . رمألا ريغي ال يأ :ش ( هريغل ةاشلا نأ

 نأل ‹ رمآلا ىلع عجريو رومأملا نمضي ) :م ةاشلا حبذب رمألا يف يأ :ش ( كانه نأ الإ ) :م

 نامضلا بجي انهو ‹ رورغملا عجريو ‹ رومأملا نمضيف ةرشابملل حيجرتلاو ‹ ببسم رمآلاو ‹ رشابم حباذلا
 «دعتم ريغ ريجألاو « ببسم امهنم دحاو لك نأل ) :م رمألا لوأ نم يأ :ش ( ءادتبا رجأتسملا ىلع

 . نامضلا هيف رجأتسملا [ىلعو] يدعتلا يف :ش ( هبناج حجريف دعتم رجاتسملاو

 ‹ رورغ الو ‹ هل كولممب سيل اب هرمأ حصي مل هنأل ؛ ءارجألا ىلع نامضلاف كلذب اوملع نإو ) :م

 ناسنإ هيف تامف هورفحف رفحلا قح هيف يل سيلو يئانف اذه : مهل لاق نإو ‹ مهيلإ اًفاضم لعفلا يقبف
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 نامضلا : ناسحتسالا يفو . مهرغ امف رمألا داسفب اوملع مهنأل ؛ ًاسايق ءارجألا ىلع نامضلاف

 نرطلا ءاقلإ نم هيف فرصتلا يف هدي قالطنال هل اكول هنوك ةلزنمب هل ءانف هنوك نأل رجأتسملا ىلع

 ام ىلإ رظنلاب ًارهاظ هكلم يف رفحلاب رمألا ناكف « ناكدلا ءانبو بوكرلاو ةبادلا طبرو بطحلاو
 رورملا لجر دمعتف « مامإلا نذإ ريغب ةرطنق لعج نمو :لاق . هيلإ لعفلا لقنل كلذ ىفكف « انركذ

 دمعتف قيرطلا يف ةبشخ عضو اذإ كلذكو ‹ ةرطنقلا لمع يذلا ىلع نامض الف بطعف اهيلع

 ىلإ ةفاضإلا تناكف ‹ ةرشابم وه دعت يناشلاو « بيبست وه دعت لوألا نأل ؛اهيلع رورملا لجر

 نمو : لاق . يقلملا عم رفاحلا يف امك ةبسنلا عطقي راتخم لعاف لعف للخت نألو « ىلوأ رشابملا

 هب رثعتف طقس اذإ اذكو « نماض وهف ناسنإ هب بطعف ناسنإ ىلع طقسف قيرطلا يف اشيش لمح
 لمشي ظفللا اذهو «,نمضي مل ناسنإ هب بطعف هنع طقسف هسبل دق ءادر ناك نإو . ناسنإ

 ‹ نيهجولا

 ىلع نامضلا ناسحتسالا يفو . مهرغ امف رمألا داسفب اوملع مهنأل « اًسايق ءارجألا ىلع نامضلاف

 بطحلاو نيطلا ءاقلإ نم هيف فرصتلا يف هدي قالطنال هل اكو لمن هنوك ةلزنمب هل ءانف هنوك نأل « رجأتسملا

 يأ :ش ( انركذ ام ىلإ رظنلاب رهاظ هكلم يف رفح اب رمألا ناكف « ناكدلا ءانبو بوكر لاو ةبادلا طبرو
 . رجأتسملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ لعفلا لقنل كلذ ىفكف ) :م هوحنو نيطلا ءاقلإ نم ديلا رهاظ رابتعاب

 ام ةرطنقلا :ش ( ةرطنق لعج نمو ) :م :«ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 اهيلع رورملا لجر دمعتف « مامإلا نذإ ريغب ) :م عفريو عضويام رسحجلاو « عفريالو هؤانب مكحأ

 ؟ اهيلع رورملا لجر دمعتف قيرطلا يف ةبشخ عضو اذإ كلذكو « ةرطنق لمع يذلا ىلع نامض الف بطعف

 دعت ) :م ةبشخلا عضو ينعي :ش ( يناثلاو ‹ بيبست وه دعت ) :م ةرطنقلا لعج ينعي :ش ( لوألا نأل

 اذإ ببسلا بحاص ىلإ فاضي اغإ مكحلا نأل :ش ( ىلوأ ةرشابملا ىلإ ةفاضإللا تناكف « ةرشابم وه

 ةيناودعلا يف ايوتسا اذإ امأف « ةحابم تناك نإ هيلإ مكحلا ةفاضإل اخلاص ةلعلا بحاص نكي مل

 . ىوقأ اهنوكل ىلوأ ةفاضإلاب اهنأل « ةلعلا بحاص ىلإ ةفاضإلاف

 ةبسن يأ :ش ( ةبسلا عطقي ) :م مكحلاو ببسلا نيب :ش ( راتخم لعاف لعف للخت نالو ) :م

 عم قيرطلا ةعراق ىلع رئبلا رفاح يف امك يأ :ش ( يقلملا عم رفاحلا يف امك ):م ببسلا ىلإ مكحلا

 . رفاحلا ىلإ ال عفادلا ىلإ نامضلا فاضي ثيح رئبلا ىلإ هعفد يأ « هاقلأ يذلا

 ىلع طقسف قيرطلا يف اًئيش لمح نمو ) :م :« ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 . ناسنإ هب رثعتف ) :م ءيش لماحلا نم يأ :ش ( طقس اذإ اذكو « نماض وهف ناسنإ هب بطعف ناسنإ

 امهو :ش ( نيهجولا لمشي ظفللا اذهو ‹ نمضي مل ناسنإ هب بطعف هنع طقسف هسبل دق ءادر ناک نإو

 . هيلع هروثعب وأ هيلع سابللا طوقسب ناسنإلا فلت
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 ال سباللاو ‹ ةمالسسلا فصوب دييقتلا يف جرح الف « هظفح دصاق ءيشلا لماح نأ قرفلاو

 همحر-دمحم نعو . ًاقلطم ًاحابم هانلعجف « هانركذ امب دییقتلاب جرخیف « هسبلي ام ظفح دصقي
 ناك اذإو : لاق . هسبل ىلإ وعدت ال ةجاحلا نأل لماحلاك وهف ةداع هسبلي ال ام سبل اذإ هنأ :-هللا

 مل لجر هب بطعف ةاصح وأ يراوب هيف لعج وأ ًاليدنق هيف مهنم لجر قلعف ةريشعلل دجسملا

 : اولاق نمض ةريشعلا ريغ نم كلذ لعف ناك نإو « نمضي

 نيبو ناسنإ كله اذإ اميف هب نامضلا بجي ثيح لومحملا ءيشلا نيب يأ :ش ( قرفلاو ) :م

 ءيشلا لماح نأ ) :م :هيلع هعوقوب ناسنإ كله نإو هيف نامضلا بجي ال ثيح سوبلملا بوللا
 :م اتماض ناك فلتلا هيلإ فيضأ اذإف :ش ( ةمالسلا فصوب دييقتلا يف جرح الف ‹ هظفح دصاق

 هانلعجف ) :م ةمالسلا فصو ينعي :ش ( هانركذ اب دييقتلاب جرخيف «هسبلي ام ظفح دصقي ال سباللاو)

 . ةمالسلا طرش ريغ نم ينعي :ش ( اقلطم احابم

 برحلا عردو قلاوحجلاو ودبلل :ش ( ةداع هسبلي ال ام سبل اذإ هنآ :-هللا همحر-دمحم نعو ) :م

 رحلا عفد ثيح نم وأ « ةنيزلا ثيح نم هيلإ جاتحي ال يذلا بوشلاو « برحلا عضوم ريغ يف
 :م هب بطعف ناسنإ ىلع طقس اذإ نمضي ثيح قيرطلا يف اًئيش :ش ( لماحلاك وهف ):م دربلاو
 هركذي مل ةجاحلا ردق ىلع ةدايز اًبوث سبل ول : يبوبحملا ركذو :ش ( هسبل ىلإ وعدت ال ةجاحلا نأل)
 ملعي ال هنأل ناسنإ هب بطعو طقس اذإ نمضي : لاق هنأ ةعامس نبا ىورو . باتكلا يف دمحم

 . يدعتلا مدعب نمضي ال : ةثالثلا ةمئألا لوق سايقو « ىولبلا هب

 (ةريشعلل دجسملا ناك اذإو ) :م « ريغصلا عماج لا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( مهنم لجر قلعف ) :م دجسملا لهأ انهه دارملاو « «حاحصلا» يف هركذ ةليبقلا : ةريشعلا :ش
 لاق ایروب عمج :ش ( يراوب هيف لعج وأ ) :م دجسملا يف يأ :ش ( ًاليدنق هيف ) :م ةريشعلا نم يأ

 : يرهوجلا لاقو . يروبو يراج ةيبرعلاب وهو ةيسرافلاب ايروبلا : يعمصألا

 هيف لعج وأ يأ :ش ( ةاصح وأ ) :م ةيرابسلا كلذكو بصقلا نم يتلا ايروبلاو ايرابلا

 ناک نإو ينعي :ش ( نمضي مل لجر ) :م ءايشألا هذه نم دحاوب يأ :ش ( هب بطعف ) :م ةاصح

 ريغب :هجو يف يعفاشلا لاقو هجو يف - هللا امهمحر - يعفاشلاو دمحأ لاق هبو مامإلا نذإ ريغب

 . نمضي مامإلا نذإ

 هيف اوعضوو رطملا ءال ارئب هيف دجسملا لهأ رفح اذإو : «يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا لاقو

 الف هوللظ وأ ًاليدنق هيف اوقلعو اًباب اوبكر وأ اصح وأ يراوب هيف اوحرط وأ ءاملا هيف بضن اًبج

 يأ :ش ( اولاق نمض ةريشلا ريغ نم كلذ لعف يذلا ناك نإو ) :م مهيلع كلذب بطع نميف نامض
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 برقلا نم هذه نأل ؛ اًعيمج نيهجولا يف نمضي ال :الاقو «-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذه

 . دجسملا لهأ نم دحاو نذإب هلعف اذإ امك ةمالسلا طرشب ديقتي الف اهتماقإ يف نوذأ دحأ لكو

 مهريغ نود هلهأل دجسملاب قلعتي اميف ريبدتلا نأ : قرفلا وهو-هللا همحر- ةفينح يبألو

 ناكف هلهأ ريغ اهب مهقبس اذإ ةعامجملا راركتو هقالغإو هباب حتفو يلوتملا رايتخاو مامإلا بصنك
 .ةمالسلا طرشب ًاديقم ًاحابم وأ ًايدعت مهريغ لعفو « ةمالسلا طرشب ديقم ريغ ًاقلطم ًاحابم مهلعف

 انزلا ىلع ةداهشلاب درفت اذإ امك قيرطلا ًاطخأ اذإ ةمارغلا يفاني ال ةبرقلا دصقو

 يف نمضي ال : الاقو .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م ليصفتلا اذه ينعي :ش ( اذه ) :م خياشملا

 يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو « امهنذإ مدع وأ ةريشعلا نذإ وأ مامإلا نذإ امهو :ش ( نيهجولا

 . هجو يف - هللا مهمحر -

 يفاذك ىوتفلا هيلعو ةلأسملا هذه يف امهلوقب اوذخأ انخياشم رثكأ : يناولحلا لاقو

 نم روكذملا يأ :ش ( هذه نأل ) :م فالتخالا اذه ىلع ءاملا برشل بجلا عضو اهيفو «(ةريخذلا»

 م ءايشألا هذه ةماقإب يأ :ش ( اهتماقإ يف نوذأم ) :م دجسملا لهأ نم :ش ( دحأ لكو ) :م

 دجسملا لهأ نم دحاو نذإب :ش ( دجسملا لهأ نم دحاو نذإب هلعف اذإ امك ةمالسلا طرشب ديقتي الف)

 قلعتي امف ريبدتلا نإ ) :م : نيهجولا نيب :ش ( قرفلا وهو-هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 ذدجسملا لهأ ريغ يأ :ش ( مامإلا بصنك ) :م دجسملا لهأ ريغ يأ :ش ( مهريغ نود هلهأل دجسملاب

 . ةعامجب هيف اولصي نأ هلهأ ريغل نوكي ال ةعامجب دجسملا لهأ ريغ هيف ىلص ول ينعي

 ةالصلاب يأ :ش ( اهب مهقبس اذإ ةعامجلا راركتو هقالغإو هباب حتفو يلوتملا رايتخاو ) :م

 بصنف ادوجوم ناك اذإ امأو « ادوجوم يناثلا نكي ملاذإ : ينعي :ش ( هلهأ ريغ ) :م ةعامجل اب

 . «فاكسإلا» راتخم وهو هيلإ مامإلا

 هنم حلصأ وه نم نوديري موقلاو اًصصخش مامإلا بصني نأ الإ ذخأن هبو : ثيللا وبأ لاق

 ‹ ينابلاو نذؤملاو ‹ مامإ بصنب ىلوأ موقلا نأ مالس نبا لوق راتخا فنصملا نوكي نأ زوجيف

 احابم وأ اًيدعت مهريغ لعفو ‹ ةمالسلا طرشب ديقم ريغ اًقلطم اًحابم مهلعف ناكف ) :م ةرامعلاب ىلوأ

 . ( ةمارغلا يفاني ال ةبرقلا دصقو . ةمالسلا طرشب اديقم

 :م نامضلا يفاني ال ةبرقلا دصق نأ : هنايب «برقلا نم اذه نأل» امهلوق نع باوج اذه :ش

 . (انزلا ىلع ةداهشلاب درفت اذإ امك ) :م ةبرقلا قيرط يف يأ :ش ( قيرطلا اطخأ اذإ )
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 مل لجر هب بطعف مهنم لجر هيف سلج نإو : لاق . هلهأ نم ناذئتسسالا هيف نحن اميف قيرطلاف
 .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو نمض ةالصلا ريغ يف ناك نإو « ةالصلا يف ناك نإ نمضي

 هيف مان وأ ةالصلل وأ ميلعتلل وأ نآرقلا ةءارقل ًاسلاج ناك ولو « لاح لك ىلع نمضي ال : الاقو

 ريغ يف مان وأ ةالصلا ءانثآ يف

 ىلاعت هلل ةبسح هتداهش ءادأب ناك نإو ٠ فذقلا دح دحي انزلاب هدحو دهش اذإ ينعي:ش
 م اًقذق كلذ ربتعا ةعبرألا ةداهش يهو ء انزلا يف ةداهشلا باصن نكي مل امل نكلو ابرقتم

 دجسملا نوكي نأ عني ال هنأل دجسملا لهأ نم يأ :ش ( هلهأ نم ناذئتسالا هيف نحن اميف قيرطلاف)
 . هلهأب هريبدت صتخيو « نيملسملا ةعامحل

 مهيلع اهدرب ىلاعت هللا هرمأف ةبيش ينب نم ةبعكلا حيتافم ذخأ ةَ هللا لوسر نأ یرت الآ

 نإو نيملسملا عيمجل قح ةبعكلاو € اهلهأ ىلإ تانامآلا اودؤت نأ مكرسأي هللا نإ » : ىلاعت هلوقب
 هلهأ نم سيل نم اوعني نأ هلهأل هلهأب دجسملا قاض ول : يشاترمتلا لاقو « هريبدتب موق صتخا
 . هيف ةالصلا

 نم يأ :ش ( مهنم لجر هيف سلج نإو ) :م :« ريغصلا عماج لا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ءاوس :ش ( ةالصلا يف ناك نإ نمضي مل لجر ) :م سلاج اب يأ :ش ( هب بطعف ) :م دجسملا لهآ

 يبأ دنع اذهو ‹ نمض ةالصلا ريغ يف ناك نإو ) :م مالسإلا خيش ركذ . ًالفن وأ اضرف ةالصلا تناك

 هدنع نمضي ةالصلا ريغ يف هنوكو « انركذ يذلا ليصفتلا اذه يأ :ش (-هللا همحر- ةفينح

 راظتنال سلج ول : « هعماج » يف لاق ةمئألا سمش نإف « هقالطإ ىلع حيحصب سيل اقلطم

 سلج نميف فالحل ا اغإو «« ةالص يف ةالصلا رظتنملا» : مالسلا هيلع هلوقل نمضي ال ةالصلا

 سردلل سلج ول :«ةريخذلا » يفو « نآرقلا ةءارقو سردك دجسم اب صاصتخا هل سيل لمعل

 نورخأتملا فلتخاو . باتكلا يف اذهل ةياور ال فاكتعال وأ حيبستلاو ركذلل وأ نآرقلا ةءارقل وأ
 فكتعم وأ نآرقلا ةءارقل سلج نإ : يخلبلا ركب وبأ لاقو « هدنع نمضي : يزارلا ركب وبأ لاق

 ثيدحلل سلج ول : ديهشلا ردصلاو مالسإلا رخف ركذو « عامجإلاب نمضي ال دجسملا يف

 اًسلاج ناك ولو « نتملا يف هركذ ام اذه : «ةياهنلا» يفو « هل حابم ريغ هنأل عامجإلاب نمضي

 : بيجأ ؛ تاياورلا هذهل فلاخم فالتخا ىلع وهف هلوق ىلإ ةالصلل وأ ميلعتلا وأ نآرقلا ةءارقل

 . یرت امک دعب هيف نکلو « يزارلا رکب يبأ راتخم نوکی نأ نکی ۰
 نآرقلا ةءارقل اًسلاج ناك ولو ) :م ةثالثلا تلاق هبو :ش ( لاح لك ىلع نمضيال : الاقو ) :م

 ريغ يف مان وأ ةالصلا ءانشأ يف هيف مان وأ ةالصلل وأ ) :م ثيدحلاو هقفلا ميلعت يأ :ش ( ميلعتلل وأ
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 ىلع ليق دقف فكتعملا امأو . فالتخالا اذه ىلع وهف ؛ ثيدحل هيف دعق وأ رام هيف رم وأ ةالصلا

 الو ‹ ركذلاو ةالصلل ينب امنإ دجسملا نأ : امهل . قافتالاب نمضي ال : ليقو « فالتخالا اذه

 وأ ‹ ةالصلا تارورض نم هنأل احابم هيف سولجلا ناكف اهراظتناب الإ ةعامحلاب ةالصلا ءادأ هنكمب

 نأ : هلو « ةالصلا يف ناك اذإ امك نمضي الف ثيدحلاب ًامكح ةالصلا يف ةالصلل رظتنملا نأل

 ءايشألا هذهو « ةالصلل ينب امنإ دجسملا

 ينعي : ماع يناثلاو « صاح لوألا :- هللا همحر- ءالعلا انخيش لاق :ش ( رام هيف رم وأ ةالصلا

 . دجسملا رثب ريغ نم ءاملا ذخأل رم نأب ةالصلا رمأ ىوس رخآ رمأ لجأل ارام هنوك لاح

 هراتخاو « انباحصأ ضعب رايتخا وهو :ش ( فالتخالا اذه ىلع وهف ثيدحل هيف دعق وأ ) :م

 . يزارلا ركب وبأ

 هيف نامض ال لب فالخ اهيف سيل يناجرجل ا هللا دبع يبأ رايتخا وهو : مهضعب لاقو
 ةالصلا ريغ يف ناك نإو : لاق هنأل « راركت باتكلا ةرابع ىف :لوقي نأ لئاقلو « قافتالاب

 ۰ . هلك روكذملا اذه لمشي ةالصلا ريغو «نمض

 ولو : هلوقو . « ريغصلا عماجلا » ظفل نمض ةالصلا ريغ يف ناك نإو : هلوق نأ : باوجلاو

 اذه ىلع وهف» : هلوق نكل « كلذك نايب - هللا همحر - فنصملا ظفل نم نآرقلا ةءارق لاح ناك

 تيأر امك ‹ فالتخالا ىلع وه لب « كلذك سيلو كلذ ىلع خياشملا قافتا ديفي « فالتخالا

 امك فالخ الب نمضي ال : ليقو « فالتخالا اذه ىلع ديق دقف لوقي نآ مالکلا قح نم ناکو

 . فاكتعالا يف لاق

 . ( قافتالاب نمضي ال : ليقو « فالتخالا اذه ىلع ليق دقف فكتعملا امو ) :م

 لاق « اًمكتعم دعق نإو : « ريغصلا عماجلا» حرش يف يودزبلا مالسإلا رخف لاقو :ش

 ريخل سلج هنأل نمضي - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مهضعب لاقف « هيف اوفلتخا : انخياشم

 - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :مو «هب برقتم هنأل نمضي ال : مهضعب لاقو « ةالصلا

 . ( ركذلاو ةالصلل ينب امنإ دجسملا نأ ):م :- هللا امهمحر

 لاصآلاو ودغلاب اهيف هل حبسي همسا اهيف ركذيو عفرت نأ هللا نذأ تويب يف : ىلاعت هللا لاق

 ةالصلا ءادأ هنكمي الو ) :م ( همسا اهيف ركذب نأ هللا دجاسم عنم نمم ملظأ نمو لاقو . € لاجر

 يف ةالصلل رظننملا نأل وأ « ةالصلا تارورض نم هنأل اًحابم هيف سولجل ا ناكف « اهراظتناب الإ ةعامحل اب

 ( هلو . ةالصلا يف ناك اذإ امك نمضي الف ) :م بيرق نع ثيدحلا رم دقو :ش ( ثيدح اب اًمكح ةالصلا

 نم هركذام ىلإ هب راشأ :ش ( ءايشألا هذهو ةالصلل ينب امنإ دجسملا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش
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 قحلي ال سولجلاو ء ًاقلطم احابم لصألل سولجلا انلعجف توافتلا راهظإ نم دب الف اهب ةقحلم
 طرشب ديقم وهو « هبلإ ًابودنم وأ ًاحابم لعفلا نوكي نأ ورغ الو « ةمالسلا طرشب ًاديقم ًاحابم هب
 هريغ ئطو اذإ دجسملا يف يشملاو قيرطلا يف يشملاو ٠ ديصلا ىلإ وأ رفاكلا ىلإ ي ىمرلاك ةمالسلا
 ناسنإ هب لقعتف ة ةالصلل هيف ةريشعلا ريغ نم لجر سج نإو « هريغ ىلع بلقنا اذإ هيف مونلاو
 دجسملا لهأ ىلإ اضوفم ناك نإ ةعامحلاب ةالصلا رمأو « ةالصلل ينب دجسملا نأل نمضي الأ يغبني
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « هدحو هيف يلصي نأ نيملسملا نم دحاو لكلف

 ا
 دجسملا يف اهب ىتؤي ينعي « ةالصلاب يأ :ش ( اهب ةقحلم ) :م هرخآ ىلإ نآرقلا ةءارقك هلوق
 . دجسملا ءانب يف ةدوصقملا يه ةالصلل ةيعبتلا قيرطب

 :ش ( لصألل سولجلا انلعجف ) :م هب قحلملاو قحلملا نيب :ش ( توافتلا راهظإ نم دب الف ) :م
 اذإ دجسملا نأ ىرت الأ « ةمالسلا طرشب ديق ريغ نم ينعي :ش ( اًقلطم احابم ) :م ةالصلا وه يذلا
 بلطي هنأل « سيردتلاو ةءارقلاو ركذلاب لغتشملا هيف دعاقلا جاعزإ هل ناك يلصملا ىلع قاض
 . يلصألا هعضوم

 :م هيف ةالصلا نع هلهأب سيل نم اوعني نأ [ مهلف] هلهأب دجسملا قاض ول : يشاترمتلا لاقو

 الو « ةمالسلا طرشب اديقم « احابم ) :م هب قحلي ال سولحجلا انلعج يأ :ش ( هب قحلي امل سولجلاو )

 : لئاقلا لاق « بجع الو يأ :ش ( ورغ

 انثولا دبعي نم ىلع قح رانلاف يدبك ىوهلا ران قرح نإ ورغ الو
 ديقم هنأ لاح لاو يأ :ش ( ةمالسلا طرشب ديقم وهو « هيلإ ابودنم وأ اًحابم لعفلا نوكي نأ ) :م

 يملاو قيرطلا يف يشم او « ديصلا ىلإ وأ رفاكلا ىلإ يمرلاك ) :م : هلوقب كلذل رظنو ةمالسلا طرشب

 . ةمالسلا طرشب ديقي كلذ لكف :ش ( هريغ ىلع بلقنا اذإ هيف مونلاو هريغ ئطو اذإ دجسملا يف

 ىلإو « بودنملا ريظن « « رفاكلا ىلإ يمرلاك» : هلوق - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو
 هيف ةريشعلا ريغ نم لجر سلج نإو ) :م نمضي اًملسم باصأ اذإ « كلذ عمو « حابملا ريظن ديصلا
 ةالصلل ينب دجسملا نأل ؛ نمضي ال نأ يغبني ) :م قلعتو هب بشنف يأ .:ش ( ناسنإ هب لقعتف ةالصلل
 «هدحو هيف يلصي هنأ نيملسملا نم دحاو لكلف « دجسملا لهأ ىلإ اًتضوفم ناك نإ ةعامجلاب ةالصلا رمأو

 . ( ملعأ یلاعتو هناحبس هللاو

 « هيف امهل » هلوقف ةريشعلا ريغ نم الجر سلاجلا لجرلا ناك نإو : مالسإلا رخف لاقو :ش
 يبأ لوق يف امأف «اصحلاو يراوبلا طسب هيف :الاق « ةريشعلا نم لجرلا ةلزنم هنأل « لكشي ال
 نأل ‹ ةريشعلا ةلزنمب ةالصلا يف هدنع وه لب : مهضعب لاقو لاح لكب نمضي نأ لمتحيف ةفينح
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 يأرلا ىلإ عجري اميف صوصخل ا انإو « صوصح ريغ نم ةماعلا ةالصلل تدعأ دجاسلملا

 امأو « ريبدتلاو يأرلا ىلإ رقتفي ام هنأل ةعام لا ةماقإ قح مهريغل نكي مل كلذلو ءريبدتلاو

 لاق . اصحلاو طاسبلاو يراوبلا طسبو ليدانقلا قيلعت فالخب « كلذ نع ىنغتسيف ةالصلا سفن

 . هبشأ لوقلااذهو : - هللا همحر - مالسإلا رخف
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 لئاما طئاحلا يف لصف

 يف هضقنب ملف هيلع دهشأو هضقنب هبحاص بلوطف « نيملسملا قيرط ىلإ طئاحلا لام اذإو : لاق
 هنأل نمضي ال نأ سايقلاو. لام وأ سفن نم هب فلت ام نمض ؛ طقس ىتح هضقن ىلع ردقي ةدم
 ناليملاو ‹ هكلم ىف ناك ءانبلا لصأ نأل ؛ هيف دعتم وه طرش ةرشابم الو ةرشابم هنم عنص ال

 . داهشإإلا لبق امک راصف ‹ هلعف نم سيل ءاوهلا لغشو

 ( لئاملا طئاحلا يف لصف ) :م

 قلعتت يتلا ماكحألا نايب نم غرف الو « لئاملا طئاحلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يآ :ش
 ًالصأ هل رابتعا ال يذلا دامحجل اب قلعتي يذلا لتقلا ماكحأ نايب يف عرش « هينثو ناسنإلا ةرشابم
 . هلبق يذلا بابلاب قحلي هنأل لصفلاب هركذ اغإو « لئاملا طئاحلا وهو

 هضقنب هبحاص بلوطف « نيملسملا قيرط ىلإ طئاحلا لام اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م
 اذه :ش (لام وأ سفن نم هب فلت ام نمض طقس یتح هضقن ىلع ردقب ةدم يف هضقني ملف هيلع دهشآو

 لجر راد نم طئاح لام اذإو : «هرصتخم» يف يخركلا لاقو .« هرصتخم) يف يرودقلا مالك

 وأ هلتقف لجر ىلع طقس یتح هیف هيلع دهشی ملو هضقنب بلاط ملف لجر راد وأ ذفان قیرط ىلع
 ‹ كلذ نمءيش يف طئاحلا بحاص ىلع نامض الف « هب بطعف ناویح ىلع وأ هدسفأف عاتم ىلع

 نماض وهف داهشإلا دعب اهيف هضقن هنكمأ دق ةدم يف طقس مث هيلع دهشأو همده يف هيلإ مدقت نإو
 نم رجأتسا یتح كلذ هبلط يف ناكف همدهي نم بلطي بهذو هضقن يف طرفي مل ناك نإو <
 . هيلع نامض الف اعاتم دسفأ وأ ةباد رقع وأ اًناسنإ لتقف طئاحلا طقسف همدهي

 اذه ىلإ تمدقت دق ينأ اودهشا : لجرلا لوقي نأ  داهشإلاو : - هللا همحر - دمحم لاق

 طرفو كلذ رخأ نإف « ناكمإلا لاح ىلع هضقن همزل دقف لعف اذإف ٠ اذه هطئاح مده يف لجرلا

 اذإ ةلقاعلا ىلع وهف « ناسنإ ىلع هتيانج تناك نإف طئاحلا هيلع ىنج ام نمض كل تفصوامع

 . ًالجر هيلع ينجملا ناك اذإ ةيد رشع فصن لجرلا ةيد نم غلب اذإ اهنود وأ اًسفن تناك

 وهف كلذ نم لقأ ناك امو « اهتيد رشع اهتيانج شرأ غلب اذإف « ةأرما هيلع ينجملا ناك نإو

 . لاح هلام يف وهف مدآ ينب ريغ يف ناک امو . هلام يف

 ‹«هنع صوصنملا يف هللا امهمحر دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( نمضي ال نأ سايقلاو ) :م

 نأل ؛ هيف دعتم وه طرش ةرشابم الو « ةرشابم هنم عنص ال هنأل ) :م هنم يدحت الو هكلم يف هانب هنأل

 يف يأ :ش ( داهشإلا لبق امك راصف « هلعف نم سيل ءاوهلا لغشو ناليملاو « هكلم يف ناك ءانبلا لصأ

 رفحك ببسب لتقلا وهو ةرشابم ال هنوك امأو « رهاظف هيف عنص ال هنوك امأ « ةرشابم هتعنص
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 هعفرو هكلمب نيملسملا قيرط ءاوه لغتشا دقف قيرطلا ىلإ لام ال طئاحلا نأ : ناسحتسالا هجو

 عقو ولام ةلزنمب ًايدعتم راص عنتما اذإف « هيلع بجي « هغيرفتب بلوطو هيلإ مدقت اذإق « هدب يف

 لبق ام فالخب ء اذه اذك هب بلوط اذإ ميلستلا نع عانتمالاب ًايدعتم ريصي هرجح يف ناسنإ بوث
 غيرفتلا نع عنتمي نامضلا هيلع بجون مل ول انألو « بلطلا لبق بولا كاله ةلزنمب هنأل داهشإلا

 طئاحلاب قلعت هلو بجاولا نم ماعلا ررضلا عفدو .هب نوررضتيف مهسفنأ ىلع ًارذح ةراملا عطقنيف

 هانب اذإ اميف ةروصم ةلأسملا طرش ةرشابمك ةفص تعقو ةلمج هيف دعتم وها : هلوق هوحنو «شبلا

 ال نآ سايقلاو « هلبق ىلاعت هللا همحر . ةعيرشلا جات كلذ حضوأو . ًالئام راص مث . اًيوتسم

 . اهنم ءيش دجوي ملو « ببستلا وأ ةرشابملاب ةيانحلا نامض نأل نمضي

 هيلع بجي مل هنأ ىرت الآ . طئاحلا بحاص نم لعف فلؤملاب لصتي مل هنألف : ةرشابملا امأ

 دعي وهو « لعف رثأ لطبأ هنألف : ببستلا امأو . هيلع دهش نإو ثاريملا نع مرحي الو « ةرافكلا

 . طئاحلاو رئبلل رفحك فلتملا نم

 هكلم يف ناسنإلا لعفو « هكلم يف لصح لعف نإ هنأل . حابم هنأ الإ لعف رثأ ناك نإو

 كرت هنأ بابلا يف ام ةياغ « هكلم يف رغبلا رفحك نامضلل اًببس حلصي ال حابملا هلعف رثأو حابم

 ناسنإ عرز يف لخدف عارم يف هتباد ناسنإ لسرأ ول امك « نامضلا بجويال هنأو اًقورعم

 اذه اذك ىنعم ا اذهل نمضي مل هعرز دسفأ ىتح هجرخي ملف كلذب ربخأف

 هعفرو هلكمب نيملسملا قيرط ءاوه لغتشا دقف قيرطلا ىلإ لام امل طئاحلا نأ : ناسحتسالا هجو ) :م

 راص عنتما اذإف ‹ هيلع بجي « هغيرفتب بلوطو هيلإ ) :م لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( مدقت اذإف « هدي ييف

 . ناسحتسالا هجوتو :ش ( اًيدعتم

 نيعباتلا ةمئأ نم مهريغو - هللا مهمحر - يروثلا نايفسو يعخنلا ميهاربإو كلام لاق

 عقو ول ام ةلزنب ) :م : -هنع هللا يضر- يلع نع كلذ يورو - هللا مهمحر - يبعشلاو حيرشك

 يف كلم اذإ نمضي ىتح :ش ( هب بلوط اذإ ميلستلا نع عانتمالاب ايدعتم ريصي هرجح يف ناسنإ بوث

 . عامجإلاب نمضي ال هنإف :ش ( داهشإلا لبق ام فالخب « اذه اذک ) :م هدي

 ‹ ىليل يبأ نبا لاق هبو « اًضيأ داهشإلا لبق نمضي هنأ : هجو دمحأ باحصأ ضعب نعو

 نع عنتي نامضلا هيلع بجون مل ول انألو « بلطلا لبق بولا كاله ةلزنم هنأل ) :م قاحسإو روث وبأو

 يأ :ش ( هلو بجاولا نم ماعلا ررضلا عفدو . هب نوررضتيف مهسفنا ىلع ارذح ةرالا عطقنيف غيرفتلا

 ةماعلا قح ءاوهلا :لاقي نأ وهو لاكشإ باوج اذه :ش ( طئاحلاب قلعت ) :م طئاحلا باحصلو

 ينعي طئاحلاب قلعت هلو : هلوقب باجآأف « مهيلع هغيرفت نوكي نأ يغبنيف طئاحلا اذهب لختشا دقو
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 نم هب فلت اميف مث « هنم ماعلا عفدل لمحستي صاخ ررض نم مكو ‹ ررضلا اذه عفدل نيعتيف
 فيفختلا هيف قحتسيف ءًاطخلا نود ةيانج هنوك ىف هنأل ةلقاعلا اهلمحتتو « ةيدلا بج سوفنلا

 باودلاك لاومألا نم هب فلت امو هب فاحجإلاو هلاصشتسا ىلإ يدؤي اليك ىلوألا قيرطلاب
 بلطو « هيلإ مدقتلا طرشىلاو لاملا لقعت ال لقاوعلا نأل ؛ هلام يف اهنامض بجي ضورعلاو
 باب نم ناكف « هراكنإ دنع هتابثإ نم نكمتيل داهشإلا ركذ امنإو .داهشإلا نود هنم ضقنلا
 مده يف لجرلا اذه ىلإ تمدقت دق ينأ اودهشا :لجرلا لوقي نأ داهشإلا ةروصو . طايتحالا

 طئاحلا يهي نأ لبق داهشإلا حصي الو « اذه هطئاح

 هجولا ىلع هب طئاحلا قلعتل :ش ( ررضلا اذه عفدل نيعتيف ) :م كلذب ىلوأ وه هنأكف ءاقبإو اضقن
 اًضيأ اذه . ررضلا نم يأ :ش ( هنم ماعلا عفدل لمحتي صاخ ررض نم مكو ) :م هانركذ يذلا
 . اًضيأ رادجلا بحاص ررضتي ماعلا ررضلا عفدل رادحلا ضقن هيلع بجو ول لاقي امع باوج

 ببطتملاو رجاتملا يتفملا ىلع رجحلاك « هرخآ ىلإ . . . . ررض نم مكو : هلوقب باجأف
 همحر - ةفينح وبأ ناك نإو «ماعلا ررضلا عفدل نورجحي مهنإف ٠ سلفملا يراكملاو ءلهاجلا
 اهلمحتتو « ةيدلا بجت سوفنلا نم هب فلت اميف مث ) :م . رحلا لقاعلا غلابلا ىلع رجحلا ىري ال - هللا
 ( هلاصقتسا ىلإ يدؤي اليك ىلوألا قيرطلاب فيفختلا هيف قحتسيف « اطخل ا نود ةيانج هنوك يف هنأل ةلقاعلا

 . ةيلكلاب هعاطقنا يأ :ش

 نأل ؛ هلام يف اهنامض بجي ضورعلاو باودلاك لاومألا نم هب فلت اسمو هب فاحجإلاو ) :م
 بحاص ىلإ بلاطلا مدقي نامضلا طرشب يأ :ش ( هيلإ مدقتلا طرشلاو « لالا لقعت ال لقاوعلا
 ال ىتح همدها وأ هضقناف لئام : لوقيوأ . فوخم اذه كطئاح نإ : هل لوقي نأ وهو طئاحلا
 نم مدقتملا نوكي نأ طرتشيو « دوهشم كاذف همدهت نأ يغبني : لاق ولو « ايش فلتي الو طقسي
 دحاوو مهقيرط ىلإ لام نإ ةأرما وأ اًيبص وأ اًيمذ وأ ناك اًملسم ةماعلا نم دحاول قح بحاص
 نوكي نأو « اهيلإ لام نإ اهناكس وأ رادلا بحاصو اهيلإ لام نإ ةصاخلا ةكسلا باحصأ نم
 ىتح ضقني ملف « ةراعإ وأ ةراجإب رادلا نكسي نم ىلإ مدقت ول ىتح غيرفتلا ةيالولا هل نم ىلإ
 نم طئاحلا ضقن بلطو يأ :ش ( هنم ضقنلا بلطو ) :م دحأ لع نامض الف « ناسنإ ىلع طقس

 . طرشب سيل يأ :ش ( داهشإلا نود ) :م هبحاص

 (ناكف) :م مدهلاب بولطملا راكنإ يأ :ش ( هراكنإ دنع هتابثإ نم نكمتيل داهشإلا ركذ اغإو ) :م
 بجو «.هضقنب بلوط يأ هبحاص فرتعا ول اذهلو :ش ( طايتحالا باب نم ) :م داهشإلا يأ :ش

 اودهشا :لجرلا لوقي نأ : داهشإلا ةروصو ) :م «ةفحتلا» يف هركذ هيلع دهشي مل نإو نامضلا هيلع
 يأ :ش ( طئاحلا ئيهب نأ لبق داهشإلا حصي الو « اذه هطئاح مده يف لجرلا اذه ىلإ تمدقت دق ينآ
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 نم هطوقسب فلت ام نمضي : اولاق ... ءادتبالا يف ًالئام طئاحلا ىنب ولو : لاق . يدعتلا مادعنال

 لجر وأ نيلجر ةداهش لبقتو : لاق . حانجلا عارشإ يف امك ءادتبا دعت ءانبلا نأل ؛ داهشإ ريغ

 هضقن ىلع ردقي ةدم يف كرتلا طرشو . لتقلا ىلع ةداهشب تسيل هذه نأل مدقتلا ىلع نينأرماو

 ؛ يمذ وأ ملسم هضقنب هبلاطي نأ يوتسيو « ًايناج هكرتب ريصيل ضقنلا ناكمإ نم دب ال هنأل اهيف

 ء ةأرما وأ ناك الجر « مهنم دحاو لك نم هيلإ مدقنلا حصيف « رورملا يف ءاكرش مهلك سالا نأل

 لكدرفنيف غيرفتلاب ةبلاطم هنأل ؛ هريغو ناطلسلا دنع هيلإ مدقتلا حصيو . ًابتاكم وأ ناك ارح

 ىلإ ةبلاطملاف لجر راد ىلإ لام نإو :لاق هب قح بحاص

 ‹ يهي راصف واولا تفذحف يهوي هلصأ ‹ يهي يهو نم وهو طوقسلا ىلإ طئاحلا ليي نأ لبق

 . (يدعتلا مادعنال ) :م دعوي هلص دعي يف امك ةرسكلاو ءايلا نيب واولا عوقول كلذو

 :ش ( اولاق ءادتبالا يف ًالئام طئاحلا ىنب ولو : لاق ) :م طوقسلا ىلإ طئاحلا يهو : ليق يأ :ش

 ءادتبا يف يآ :ش ( ءادتبا دعت ءانبلا نأل ؛ داهشإ ريغ نم هطوقسب فلت ام نمضي ) :م خياشملا يأ

 لجر وأ نيلجر ةداهش لبقتو لاق ) :م ءادتبا هيف دعي ال يأ :ش ( حانجلا عارشإ يف امك ) :م رمألا

 لتقلا سفن ىلع ةداهش تناك ول ينعي :ش ( لتقلا ىلع ةداهشب تسيل هذه نأل مدقتلا ىلع نيتأرماو

 لجر ةداهش لبقتف طئاحلا ناليم ىلع ةداهش يه لب ةيلدبلا ةهبشب ءاسنلا ةداهش لبقي مل

 . نیتأرماو

 هنأل اهيف هضقن ىلع ردقي ةدم يف ):م ضقنلا كرت يرودقلا طرشب يأ :ش ( كرتلا طرشو ) :م

 وأ كلذب هلهجل امإ ضقنلا نم نكمتي ال امر هنأل :ش ( اًيناج هكرتب ريصیل ضقنلا ناكمإ نم دب ال

 يوتسيو) :م ايدعتم كلذ دعب هكرتب نوكي ىتح ضقنلا ىلع هيف ردقي نامز نم دب الف « ةلآلا مدعل

 دحاو لك نم هيلإ مدقتلا حصيف ‹ رورملا يف ءاكرش مهلك سانلا نأل ؛ يمذ وأ ملسم هضقب هبلاطي نأ

 . ( اًتاکم وأ ناک ارح ‹ ۃأرما وأ ناک الجر مهنم

 دلب نم بيرغ وأ يبص وأ ةأرما هب تبلاط ول كلذكو : «هحرشا يف عطقألا لاقو :ش

 . مهتبلاطم تحصف قيرطلا يف رورملا مهل ءالؤه عيمج نأل ؛رخآ

 نأ دعب ايمذ وأ ناك ًاملسم « سانلا نم دحاو لك ىلإ ةموصخلاو : «يواحطلا حرش» يفو

 م . هالوم هل نذأ ادبع ناك وأ ةموصخلا يف هيلو هل نذأ اريغص ناك وأ « ًالقاع اًلاب ارح نوکی

 ناطلسلا ريغو يأ :ش ( هريغو ناطلسلا دنع ) :م طئاحلا بحاص ىلإ يأ :ش (هيلإ مدقتلا حصيو)

 دنع هضقن يف ذخأي مل اذإ ىتح بلطلاب يأ :ش ( هب قح بحاص لک درفنیف غیرفتلاب ةبلاطم هنأل ) :م

 . باصأ ال نماض وهف كلذ

 ىلإ ةبلاطملاف لجر راد ىلإ ) :م طئاحلا يأ :ش ( لام نإو ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
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 مهل نأل هوبلاطي نأ مهل ناكس اهيف ناك نإو «‹ صوصحخلا ىلع هل قحلا نأل ةصاخ رادلا كلام

 وأ اهنم هأربأ وأ رادلا بحاص هلجأ ولو اهءاوه لغش ام ةلازإب اذكف « رادلا لغش ام ةلازإب ةبلاطملا

 اذإ ام فالخب « مهل قحلا نأل طئاحلاب فلت اميف هيلع نامض الو زئاج كلذف اهونكاس كلذ لعف
 نيملسملا ةعامجل قحلا نأل حصي ال ثيح هيلع دهشأ نم وأ يضاقلا هلجأف قيرطلا ىلإ لام

 ؛ هنامض نم ئرب يرتشملا اهضبقو هيلع دهشأ امدعب رادلا عاب ولو « مهقح لاطبإ امهيلإ سيلو
 ًايناج ناك هنأل حانجلا عارشإ فالخب « عيبلاب هنكمت لاز دقو «هنكمت عم مدهلا كرتب ةيانجلا نأل

 هيلع دهشي مل هنأل يرتشملا ىلع نامض الو « انركذ ام ىلع ريب الف عيبلاب خسفني ملو عضولاب
 هنأ : لصألاو « هب بلوط امدعب هنكمت عم غيرفتلا هكرتل نماض وهف هئارش دعب هيلع دهشأ ولو

 حصي ال هنم نكمتي ال نمو « ءاوهلا غيرفتو طئاحلا ضقن نم نكمتي نم لك ىلإ مدقتلا حصي
 كلذ ىلع هتردقل نهارلا ىلإ مدقتلا حصيو . رادلا نكاسو عدوملاو رجأتسملاو نهترملاك هيلإ مدقتلا

 ‹ كاكفلا ةطساوب

 :ش ( مهل ناكس ) :م رادلا يف يأ :ش ( اهيف ناك نإو « صوصخلا ىلع هل قحلا نأل ةصاخ رادلا كلام

 لغش ام ةلازإب اذىكف رادلا لغش ام ةلازإب ةبلاطملا مهل نأل هوبلاطب نأ ) :م مهل ريعتسملاو رجأتسملاك

 :م رادلا بحاص هلجأف لجر راد ىلإ ناليملا ناك اذإ ينعي :ش ( رادلا بحاص هلجأ ولو « اهءاوه

 يأ :ش ( كلذف اهونكاس ) :م ليجأتلا يأ :ش ( كلذ لعف وأ ) :م ةيانجلا نم يأ :ش ( اهنم ہآربآ وأ)

 ىلإ لام اذإ ام فالخب « مهل قحلا نأل طئاحلاب فلت اميف هيلع نامض الو زئاج ) :م ءاربإلا وأ ليجأتلا

 لاطبإ امهيلإ سيلو نيملسملا ةعامحل حلا نأل حصي ال ثيح هيلع دهشأ نم وأ يضاقلا هلجأف قيرطلا
 . نيملسملا ةعامج قح يأ :ش ( مهقح

 نأل هنامض نم ) :م عئابلا يأ :ش ( ئرب يرتشملا اهضبقو هيلع دهشأ امدعب رادلا عاب ولو ) :م

 ملو عضولاب اًيناج ناك هنأل حانجلا عارشإ فالخب « عيبلاب هنكمت لاز دقو  هنكمت عم مدهلا كرتب ةيانجلا
 : قيرطلا يف لجرلا هثدحي ام باب يف هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ ام ىلع اربي الف عيبلاب خسفني

 . عئابلا ىلع نامضلاف الجر حانجلا باصأف رادلا عاب مث قيرطلا ىلإ احانج عرش ولو

 هك رتل نماض وهف هئارش دعب هيلع دهشأ ولو . هيلع دهشي مل هنأل يرتشملا ىلع نامض الو ) :م
 نم لك ىلإ مدقتلا حصي هنأ ):م بابلا اذه يف :ش ( لصألاو « هب بلوط ام دعب هنكمت عم غيرفتلا

 رجأتسملاو نهترملاك هيلإ ميدقتلا حصي ال هنم نكمتي ال نمو ءاوهلا غيرفتو طئاحلا ضقن نم نكمتي

 هتردقل نهارلا ىلإ مدقتلا حصيو ) :م رادلا ناكسو خسنلا ضعب يفو :ش ( رادلا نكاسو عدوملاو

 . نهرلا كاكف يأ :ش ( كاكفلا ةطساوب كلذ ىلع
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 تادايزلا يف مألا ركذو « ةيالولا مايقل يبصلا ظفح يف همآ وأ ميتيلا بأ ىلإو يصولا ىلإو

 ء هل ةيالولا نأل بتاكملا ىلإو ء هلعفك ءالؤه لعف نأل ميتيلا لام يف نامضلاو

 ؟ نيدلا ءاضق ىلع ردقي ال اًسلفم نهارلا ناك ول : تلق نإف

 . يرتشملا هضقني ىتح اهنمث نم نيدلا وضقيو رادلا عيبي : تلق

 ؟ يرتشي نم دجي مل نم : تلق نإف
 يبنجألا ىلإو هيلإ مدقتلا نوكي : لاق ؛ اهنيعب ةلأسملا هذه نع صاصجلا لئس : تلق

 . ضقنلاب هل نذأي اًبئاغ ناك نإو ًرضاح نهترملا

 همحر - ةعيرشلا جات نم لكلا « اًيدعتم نوكي قيرطلا اذهب ضقنلا هنكمأف كلذ كرت اذإو

 لاق :ش ( ميتيلا بأ ىلإو ) :م يصولا ىلإ اًضيأ مدقتلا حصيو يأ :ش ( يصولا ىلإو ) :م - هللا

 ‹ دجلا بألا نم دارملاو هل بأ ال ميتيلا نأل يبصلا ميتيلا نم دارملا : -هللا همحر -ءالعلا انخيش

 مايقل يبصلا ظفح يف ) :م يبصلا وأ يأ :ش ( همآ وأ ) :م بألا مدع دنع بألا ىمسي دحل ا نأل

 يبصلا مأ ىلإ مدقت اذإ ينعي :ش ( تادايزلا يف مألا ركذو ) :م مألاو بألاو يصولل :ش ( ةيالولا

 امك يصولاو « بألا ركذ لب « مألا تادايزلا يف ركذي مل هنأل رظن هيفو : يزارتألا لاق

 نامضلاف ‹ هيصو ىلع وأ هيبأ ىلع دهشأ ىبصلا طئاح : «تادايزلا» يف لاقف . لصألا يف ركذ

 نامض هيف نكي مل هيلع دهشأ نم تام وأ ربك ىتح طقسي مل ناف « يبصلا ةلقاع وأ هيبأ ىلع

 لطب برحلا رادب قحلو دتراو أزج مث طئاح يف حيحص ىلع دهشأ نإو . داهشإلا فنأتسي ىتح

 . - هللا همحر - ينارفعزلا ةياورب دمحم تادايز ظفل انه ىلإ « داهشإلا

 ( هلعفك ) :م مألاو بألاو يصولا لعف يأ :ش ( ءالؤه لعف نأل ميتيلا لام يف نامضلاو ) :م

 مدقتلا حصي يأ :ش ( بتاكملا ىلإو ) :م يبصلا ىلإ مدقتلاك مهيلإ مدقتلاو يبصلا لعفك يأ :ش

 . بتاكملل يآ :ش ( هل ةيالولا نأل ):م لئام هل طئاح يف بتاكملا ىلإ

 قيرطلا ىلإ لئام طئاح هل بتاكم :«تادايزلا» حرش يف - هللا همحر - مالسإلا رخف لاق

 نإف « لوتقملا ةيد نمو هتميق نم لقألا بتاكملا ىلعف . اًناسنإ فلتأف طقس مث هيلع دهشأف مظعألا

 زجعاذإو : لاقو . هالوم ةلقاع ىلع لتقلا ةيد هيفف اتاسنإ فلتأف طقس مث قتعف بتاكملا ىدأ

 م هيلع داهشإلا مدعل ىلوملا ىلع ءيش الو رده همدف اًتاسنإ فلتأف لئاملا طئاحلا طقس مث بتاكملا
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 نإ طوقسلاب فلاتلا مث هل ضقنلا ةيالو نأل ؛ نكي مل وأ نيد هيلع ناكأ ءاوس رجاتلا دبعلا ىلإو

 ىلع هجو نم داهشإلا نأل ؛ ىلوملا ةلقاع ىلع وهف ًاسفن ناك نإو « دبعلا قنع يف وهف الام ناک
 يف ةثرولا دحأ ىلإ مدقتلا حصيو « ىلوملاب سفنلا نامضو «دبعلاب قيلأ لاملا نامضو ىلوملا
 ةعفارملا وهو هقيرطب هبيصن حالصإ نم هنكمتل هدحو طئاحلا ضقن نم نكمتي ال ناك نإو هبيصن

 ال بطعف هريغ ليتقلاب رثعتف هلتقف داهشإلا دعب ناسنإ ىلع لئاملا طئاحلا طقس ولو « يضاقلا ىلإ
 هيلإ غيرفتلا نأل هنمض ضقنلاب بطع نإو : لاق . هيلإ ال « ءايلوألا ىلإ هنع غيرفتلا نأل هنمضي
 ولو : لاق ‹ لغشلا عانتما دوصقملا نأل « ضقنلا ىلع داهشإ طئاحلا ىلع داهشإلاو هكلم ضقنلا ذإ

 نأل هنمض هکلم يهو هطوقسب تطقسف طئاحلا ىلع تناک ةرجب بطع

 نيد هيلع ناكأ ءاوس ) :م لئاملا طئاحلا يف رجاتلا دبعلا ىلإ مدقتلا حصي يأ :ش ( رجاتلا دبعلا ىلإو )
 هيف عابي ىتح :ش ( دبعلا قنع يف وهف ألام ناك نإ طوقسلاب فلاتلا مث هل ضقنلا ةيالو نأل ؛ نكي مل وأ

 هجو نم داهشإلا نأل ؛ ىلوملا ةلقاع ىلع وهف اًسفن ) :م فلاتلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م ةراجتلا نويدك
 ( دبعلاب قتيلا لالا نامضو ) :م ىلوملل فرصتم دبعلاو ىلوملا كولم طئاحلا نأل :ش ( ىلوملا ىلع

 ةلباق ريغ دبعلا ةيد نأل :ش ( ىلوملاب ) :م قيلأ :ش ( سفنلا نامضو ) :م لاومألاب قحلم هنأل : :ش

 . كلذل لهأب سيل دبعلاو ةالصلا هبشي هنأل مدلا ةيانج بجومل

 نم هنكمتل هدحو طئاحلا ضقن نم نكمتي ال ناك نإو هبيصن يف ةثرولا دحأ ىلإ مدقتلا حصيو ) :م

 راص كلذ لعفي مل ثيحو « هئاكرش ةبلاطب :ش ( يضاقلا ىلإ ةعفارلا وهو هقيرطب هبيصن حالصإ

 ليتقلاب رثعتف هلتقف داهشإلا دعب ناسنإ ىلع لئاملا طئاحلا طقس ولو ) :م هطسقب نامضلا بجوف اًطرفم
 هنع غيرفتلا نأل ) :م كلهف رثعت يذلا طئاحلا بحاص نمضي ال يأ :ش ( هنمضي ال « بطعف هريغ

 نولوتي نيذلا مهنأل ءايلوألا ىلإ ضوفم لوألا ليتقلا نع غيرفتلا يأ :رش ( لإ ال ءايلوألا ىلإ

 . طئاحلا بحاص ىلإ ال هنفد

 يأ :ش ( هيلإ غيرفتلا نأل ) :م طئاحلا بحاص يأ :ش ( هنمض ضقنلا بطع نإو : لاق ) :م

 . طئاحلا ىلع داهشإلاو هكلم ضقنلا ذإ ) :م طئاحلا بحاص ىلإ طئاحلا ضقن نع قيرطلا غيرفت نأل
 . ءاوهلا نع :ش ( لغشلا عانتما دوصقملا نال ؛ ضقنلا ىلع داهشإ

 دعب هيلإ مدقت اذإ الإ طئاحلا بحاص نمضيال هنأ : - هللا همحر - فسوي يبأ نعو

 . غيرفتلاب ضقنلا طوقس

 ىلع تناك ةرجب بطع ولو :لاق ) :م غيرفتلا هيلإ مدقتي مل نإو « نمضي هنأ دمحم نع يورو
 نأل هنمض هكلم ) :م ةرجلا يأ :ش ( يهو) :م طئاحلا طوقسب يأ :ش ( هطوقسب تطقسف طئاحلا
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 نيب طئاحلا ناك اذإو : لاق . اهكلام ىلإ غيرفتلا نأل هنمضي ال هريغ كلم ناك نإو « هيلإ غيرفتلا

 ‹ هتلقاع ىلع كلذ نوكيو « ةيدلا سمخ نمض اناسنإ لتقف مهدحأ ىلع دهشأ لاجر ةسمخ

 وأ ‹ نيرخألا نيكيرشلا اضر ريغب ناك رفحلاو ًارئب اهيف مهدحأ رفحف رفن ةثالث نيب راد تناك نإو

 الاقو-هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع اذهو « هتلقاع ىلع ةيدلا اثلث هيلعف اًناسنإ هب بطعف اطئاح ىنب

 ربتعم هيلع دهشأ نم بيصنب فلتلا نأ امهل « نيلصفلا يف هعلقاع ىلع ةيدلا فصن هيلع :
 شهنو دسألا رقع يف رم امك نيفصن مسقناف نيمسق اناكف « رده هيلع دهشب مل نم بيصنبو

 ردقملا قمعلاو ردقملا لقثلا وهو ةدحاو ةلعب لصح توملا نأ هلو . لجرلا حرجو ةيحلا

 . ( اهكلام ىلإ غيرفتلا نأل هنمضي ال هريغ كلم ) :م ةرجلا يأ :ش ( ناك نإو هيلإ غيرفتلا

 ال يأ ‹ هنمضيال : هلوق « ىمسلملا ليوأت ىلع ةرجلا تناك اذإ : خسنلا ضعب يفو :ش

 دجوي مل هنأل ةرجلا بحاص نمضيالو « ةزجلا ىلع ناسنإ رثع ول طئاحلا بحاص نمضي

 . ضقنلاك اهعفر ىلع هتردقل نمضي طئاحلا بحاصل ةرحلا تناك ول ىتح هيلع داهشإللا

 نامض الف « اتاسنإ باصأف ءيشلا كلذ عفدف هطئاح ىلع اًئيش عضو: « طوسبملا» يفو

 نأل ؛ نکي مل و ًالئام طئاحلا ناک ءاوس هثدحی امیف اًيدتعم نوکی الف هکلم يف هعضو هنأل هيلع

 ةرجلا طوقس «طوسبملا» يف ركذ نكلو « هكلم ىلع هعاتم عضو نم اعونم نوكي ال نيعضولا يف

 . ةرجلا طوقس عم طئاحلا طوقس ركذ باتكلا ةياور يفو . طقف

 نيب طئاحلا ناك اذإو ) :م : « ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 راد تناك نإو هتلقاع ىلع كلذ نوكيو ةيدلا سمخ نمض اًتاسنإ لتقف مهدحأ ىلع دهشأ لاجر ةسمخ

 هب بطعف اًطئاح ىنب وأ « نيرخآلا نيكيرشلا ءاضر ريغب ناك رفح او ًرئب اهيف مهدحأ رفحف رفن ةثالث نيب

 . (هللا همحر - - ةفينح ىبأ دنع اذهو « هتلقاع ىلع ةيدلا اثلث هيلعف « اًتاسنإ

 نيب كرتشملا طئاحلا لصف يف يأ :ش ( نيلصفلا يف هتلقاع ىلع ةيدلا فصن هيلع : الاقو) :م

 . دمحأ لاق هبو « رفن ةثالث نيب راد لصفو ةسمحخ

 ( لجرلا حرجو ةيحلا شهنو دسألا رقع يف رم امك نيفصن مسقناف نيمسق اناكف رده هيلع دهشي مل نم
 - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م رده فصنلاو جراخلا ىلع فصنلا نيفصن نوكي هنإف :ش

 قمعلاو) :م كلهملا لتقلاب دارأ :ش ( ردقملا لقثلا وهو ةدحاو ةلعب لصح توما نأ ) :م :- هللا همحر

 . فلتلل ةلع حلصي ال كلذ نم ريسيلا نأل قمعلا درجمو « لقثلا درجم ال كلهملا :ش ( ردقملا
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 كلذك ناك اذإو ‹« للعلا عمتجتف ةلع ءزج لك ربتعي ىتح ليلقلا وهو ةلعب سيل كلذ لصأ نأل

 ةحارج لك نإف « تاحارجلا فالخب كلملا ردقب اهبابرأ ىلع مسقت مث ةدحاولا ةلعلا ىلإ فاضي

 ةيولوألا

 كلذك ناك اذإو للعلا عمتجتف ةلع ءزج لك ربتعي ىتح ليلقلا وهو ةلعب سيل كلذ لصأ نأل ) :م

 ةلع ةحارج لك نإف « تاحارجلا فالخب كلملا ردقب اهبابرأ ىلع مسقت مث ةدحاولا ةلعلا ىلإ فاضي

 ىلإ فيضأ ةمحازملا دنع نأ الإ « فرع ام ىلع تربك وأ ) :م ةحارجلا يأ :ش ( ترغص اهسفنب فلتلل

 . ضعبلا ىلإ ةفاضإلا يف :ش ( ةيولوألا مدعل لكلا
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 اميلع ةيانجلاو ةميهبلا ةيانج باب
 تطبخ وأ تمدك وأ اهسأر وأ اهلجر وأ اهديب تباصأ ام ةبادلا تأطوأ امل نماض بكارلا : لاق

 قيرط يف رورملا نأ لصألاو . اهبنذ وأ اهلجرب تحفنام نمضي الو « تمدص اذإ اذكو

 هجو نم هريغ قح يفو « هجو نم هقح يف فرصتي هنأل ؛ ةمالسلا طرشب ديقم حابم نيملسلا

 ديقتي امنإ مث نيبناجلا نم رظنلا لدتعيل انركذ ام ًاديقم ةحابإلاب انلقف « سانلا لك نيب ًاك ر تشم هنوكل

 نع عنملا نم هيف امل هنع زرحتلا نكي ال اميف اهب ديقتي الو « هنع زارتحالا نكمي اميف ةمالسلا طرشب

 (اهيلع ةيانجلاو ةميهبلا ةيانج باب) :م

 نم ناكو ةميهبلا ىلع يمدآلا ةيانج نايب يفو ةميهبلا ةيانج ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 ا( نكلو « دبعلا وه يذلا كولمملا ىف قطنلا ليضفتل كولمملا ةيانج دعب ركذي نأ بابلا اذه تح

 هثدحي ام بابب بابلا اذه قحلأ قطنلاو لعفلا مدع ثيح نم تادامحلاب ةقحلم ةميهبلا تناك

 . قيرطلا يف لجرلا

 تآطوآ ال نماض بكارلا ) :م ؛ريغصلا عماج لا يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) م

 امك نانسألا مدقب ضعلا مدكلا :ش ( تطبخ وأ تمدك وأ اهسأر وأ اهلجر وأ اهديب تباصأ ام ةبادلا

 . ديلاب برضلا طبخلاو « رامحلا مدكي

 « دسجلاب برضلا : مدصلا :ش ( تمدص اذإ ) :م بكارلا نمضي اذكو يأ :ش (اذکو ) :م

 رخآلا امهدحأ برض : ينعي ناسرافلا مدطصاو . لكؤي ال امدص ديصلا بلكلا لتق اذإ : هنمو

 هنأل ؛ ةمالسلا طرشب ديقم حابم نيملسملا قيرط يف رورملا نآ ) :م :اذه يف يأ :ش ( لصألاو ) :م

 ام اديقم ةحابإلاب انلقف ‹ سانلا لك نيب اکر تشم هنوکل هجو نم هریغ قح يفو « هجو نم هقح يف فرصتي

 ةبادلا بحاص نيب نم يأ :ش ( نيبناجلا نم رظنلا لدتعيل ) :م ةمالسلا طرش نم :ش (انركذ

 ريسب وأ يشملاب رابغلا نم ناك ام نمضي الو « ةبادلا ةهج نم هيلع ينج يذلا لجرلا بناجو

 . هنع زارتحالا نكي ال هنأل ةبادلا

 . ريسلا يف هنع زرتحي نأ نكي ال هنأل راغصلا ىصحلا نم اهكبانسب ةبادلا تراثأ ام اذكو

 يف ةبادلا ىلع فنعلاب الإ نوكي ال كلذ نأل هنم دلوت ام نمضي بكارلا نإف رابكلا ىصحلا امأف

 . ريسلا

 اغإ مث ) :م اًضيأ ةحفنلا نمض قيرطلا يف اهفقوأ نإو : ؛ريغصلا عماجلا حورش يف اولاقو

 نع عنم لا نم هيف امل هنع زرحتلا نكي ال اميف اهب ديقتي الو « هنع زارتحالا نكمي اميف ةمالسلا طرشب ديقتيإ
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 نم سيل نإف « نكمب هيهاضي امو ءاطبإلا نع زارتحالاو ‹ حوتفم وهو هباب دسو فرصتلا
 عم هنع زارتحالا هنكمي سيل بنذلاو لجرلاب ةحفنلاو هنع ةمالسلا طرشب هانديقف رييستلا تارورض

 هنكمي هنأل اضيأ ةحفنلا نمض « قيرطلا يف اهفقوأ نإف : لاق . هب ديقتي ملف ةبادلا ىلع ريسلا

 : هب قيرطلا لغشو فاقيإلا يف ًايدعتم راصف ةحفنلا نع هنكمي مل نإو « فاقيإلا نع زرحتلا

 ًاريغص ًارجح وأ ًارابغ تراثأ وأ « ةاون وأ ةاصح اهلجرب وأ اهديب تباصأ نإو : لاق. هنمضيف

 ال لوألا هجولا يف هنأل ؛ نمض اريبك ًارجح ناك نإو ‹ نمضي مل هبوث دسف وأ ناسنإ نيع قفف

 اغنإو . ةداع ريسلا نع كفني هنأل نكمم يناثلا يفو « هنع ىرعي ال باودلا ريس ذإ هنع زرحتلا نكمي

 . فلتخي ال ىنعملا نأل بكارلاك انركذ اميف فدترملاو « بكارلا فينعتب كلذ

 . حوتفم هنأ لاحلاو يأ :ش ( حوتفم وهو ) :م فرصتلا باب يأ :ش ( هباب دسو فرصتلا

 تارورض نم سيل هنإف نم ) :م ههباشي امو يأ :ش ( هيهاضي امو ءاطبإلا نع زارتحالاو ) :م
 ةبادلا ىلع ريسلا عم هنع زارتحالا هنكمي سيل بنذلاو لجرلاب ةحفنلاو هنع ةمالسلا طرشب هانديقف رييستلا

 . ةمالسلا طرشب يأ :ش ( هب دیقتی ملف

 هنكمي مل نإو « فاقيإلا نع زرحتلا هنكمي هنأل اًضيآ ةحفنلا نمض « قيرطلا يف اهفقوآ نإف : لاق ) :م

 اهعم اهبحاصو ةرئاس تناك ولو :ش ( هنمضيف هب قيرطلا لغشو فاقيإلا يف ايدعتم راصف ةحفنلا نع
 - دمحأ لاق هبو . بنذلا وأ لجرلاب ةحفنلا الإ تنج ام عيمج نمضت اًبكار وأ اًقئاس وأ ادئاق

 وهو اًضيأ اهنمضي : ةياور يف هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا دنعو « ةياور يه - هللا همحر

 . اهنمضيال : - هللا همحر - كلام لاقو « - هللا همحر - ىليل يبأ نبا لوق

 وأ اهديب تباصأ نإو ) :م :« ريغصلا عماجلا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق ) :م

 نإو ‹ نمضي مل هبوث دسفأ وأ ناسنإ نيع أقف اريغص رجح وأ رابغ تراثآ وأ « ةاون وأ ةاصح اهلجرب

 زرحتلا نكمي ال ) :م اريغص رجحلا ناك اذإ ام وهو :ش ( لوألا هجولا يف هنأل نمض اًريبك أرجح ناک

 يأ :ش ( نكمن) :م اريبك رجحلا ناك اذإ ام وهو :ش ( يناثلا يفو هنع ىرعي ال باودلا ريس ذإ هنع

 ( بكارلا فينعتب ) :م اشن هنآ رهاظلا نأل :ش ( كلذ امنإو ةداع ريسلا نع كفني هنأل ):م زارتحالا

 . هب ذخؤيف « يدعتلاب فصويف قوسلا رمأ يف :ش
 يف ينعي انركذ اميف هلوقو « فيدرلا « فدترملاب دارأ :ش ( بكارلاك انركذ اميف فدترملا ) :م

 فيك اهناهبجويو اهناريسيو امهيديأ يف ةبادلا نأل :ش ( فلتخي ال ىنعملا نأل ):م ةيانجلا بجوم

 اذك قئاسلاو دئاقلا فالخب اذك امهنأل « امهيلع ةرافكلا بجتو : حيرش نع ىوريو اذه « اوءاش

 نمضيال : - هللا همحر - قاحسإو دمحأو يعفاشلا لاقو كلام لاق هبو « «طوسبملا» يف

 . فيدرلا
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 تارورض نم هنأل نمضي مل ناسنإ هب بطعف « ريست يهو قيرطلا يف تلاب وأ تثار نإف :لاق

 الإ كلذ لعفي ال ام باودلا نم نأل كلذل اهفقوأ اذإ اذكو : لاق . هنع زارتحألا هنكمي الف ريسلا

 فاقيإلا اذه يف دعتم هنأل نمض اهلوب وأ اهثورب ناسنإ بطعف كلذ ريغل اهفقوأ نإو . فاقيإلاب

 . هب قحلي الف « هنم مودأ هنأ امل ريسلا نم ةراملاب اررض رثكأ وه مث « ريسلا تارورض نم سيل هنأل

 . اهلجر نود اهديب تباصأ ال نماض دئاقلاو « اهلجر وأ اهديب تباصأ ال نماض قئاسلاو : لاق

 ١« هرصتخم يف - هللا همحر- يرودقلا هركذ اذكه : - هنع هللا يضر- لاق . ةحفنلا دارملاو

 نع بئاغو هنع زارتحالا هنكميف قئاسلا نيع ىأرمب ةحفنلا نأ :ههجوو . خياشملا ضعب لام هيلإو

 نإو ‹ ًاضيأ ةحفنلا نمضي ال قئاسلا نإ : خياشملا رثكأ لاقو . هنع زرحتلا هنكمي الف دئاقلا رصب

 مدكلا فالخب «هنع زرحتلا نكمي الف هب اهعنمي ام اهلجر ىلع سيل ذإ « اهاري ناک

 ( لاق ) :م نانعلا كسي نم همامأ ناك اذإ هيلع ءيش ال نأ وجرأ - هللا همحر - دمحأ نعو

 نم هنأل نمضي مل ناسنإ هب بطعف « ريست يهو قيرطلا يف تلاب وأ تثار نإف ) :م يرودقلا يأ :ش
 يأ :ش ( اهفقوأ اذإ ) :م نمضي ال يأ :ش ( اذكو : لاق . هنع زارتحالا هنكمي الف « ريسلا تارورض

 . ثورلا وأ لوبلا لجأل يأ :ش ( كلذل ) :م ةبادلا

 نإو فاقيإلاب الإ ):م ثورلا ءاقلإو لوبلا يأ :ش ( كلذ لعفي ال ام باودلا نم نأل ) :م

 هنأل نمض اهلوب وأ اهثورب ناسنإ بطعف ) :م ثورلا يمرو لوبلا ريخل يأ :ش ( كلذ ريغل اهفقوأ
 ةراملاب اررض رثكأ ) :م فاقيإلا يأ :ش ( وه مث « ريسلا تارورض نم سيل هنأل فاقيإلا اذه يف دعتم

 - ةثالثلا ةمئألاو ريسلاب يأ :ش ( هب قحلي الف ) :م ريسلا نم يأ :ش ( هنم مود هنأ امل ريسلا نم

 . اًملطم قيرطلا يف لوبلاو ثورلاب نامضلا نوبجويو نوقرفي ال -هللا مهمحر

 نكي ال هنأل كلذب فلت ام نمضي ال هنأ بهذملا سايقو : - هللا همحر - ةمادق نبا لاقو

 نود اهديب تباصأ امل نماض دئاقلاو « اهلجر وأ اهديب تباصأ امل نماض قئاسلاو ) :م هنع زارتحالا

 :ش ( ةحفنلا دارملاو) :م : هللا همحر فنصملا لاقو - هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش (اهلجر

 . لجرلاب ةحفنلا اهلجر وأ هلوق نم دارملا يأ
 ضعب لام هیلإو « هرصتخم» يف-هللا همحر- يرودقلا هرکذ اذکه : -هنع هللا يضر- لاق ) :م

 ةحفنلا نأ ) :م يرودقلا هركذ ام هجو يأ :ش ( ههجوو ) :م قرطلا خياشم ضعب يأ :ش ( خياشملا

 (خياشملا رثكأ لاقو هنع زرحتلا هنكمي الف دئاقلا رصب نع بئاغو هنع زارتحالا هنكميف قئاسلا نيع ىأرمب

 نمضي ال قئاسلا نإ ) :مرهنلا ءارو ام خياشم مهو «ةريخذلا» يف هركذ « انرايد خياشم يأ :ش

 مدكلا فالخب « هنع زرحتلا نكي الف هب اهعنمي ام اهلجر ىلع سيل ذإ «اهاري ناك نإو اضيأ ةحفنلا
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 :-هللا همحر - يعفاشلا لاق . حصألا وهو خسنلا رثكأ قطني اذهبو « اهماجلب اهحبك هناكمإل

 ةالصلا هيلع هلوقو . انركذ ام هيلع ةجحلاو مهيلإ فاضم اهلعف نأل ؛ مهلك ةحفنلا نونمضي

 يف امك لتقلا فيوختب لعفلا لاقتناو « لجرلاب ةحفنلا : هانعمو « «رابج لجرلا » : مالسلاو

 . برضلاب فيوخت اذهو «هركلا

 . فقتل هسفن ىلإ اهبذجي نأ وه اهماجلب ةبادلا حبك : لاقي :ش (اهماجلب اهحبك هناكمإل

 وهو) :م يرودقلا خسن يأ :ش (خسنلا رثكأ قطني) :م خئاشملا رثكأ لوقب يأ :ش (اذهبو) :م

 هبو . دئاقلاو قئاسلاو بكارلا يأ :ش (مهلك ةحفنلا نونمضي :-هللا همحر - يعفاشلا لاق . حصألا

 فاضم) :م ةبادلا لعف يأ :ش (اهلعف نأل) :م -هللا مهمحر- ىليل يبأ نباو دمحأو كلام لاق

 . دئاقلاو قئاسلاو بكارلا ىلإ يأ :ش (مهيلإ

 :هلوق ىلإ راشأ :ش (انركذ ام) :م -هللا همحر- يعفاشلا ىلع يأ :ش (هيلع ةجحلاو) :م

 هلوق ىلع فطع :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو) :م هنع زرحتلا هنكيي الف دئاقلا رصب نع بئاغو
 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (رابج لجرلا) :م يب يبنلا لوق يأ يي هلوق هيلع ةجحلا يأ هانركذ ام

 بيسملا نب ديعس نع « يرهزلا نع « نيسح نب نايفس نع -هللا امهمحر- يئاسنلاو دواد وبأ

 لاقو . «رابج لجرلا» : لاق الب يبنلا نع « -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ نع
 فورعم نيسح نب نايفسو « ظوفحم ريغ هنإ ليق . ثيدحلا اذه يف سانلا ملكت : يباطخلا

 ظفحلا ءوسب

 ‹ ةمدقملا يف -هللا همحر- ملسم هل جرخأو « -هللا همحر- يراخبلا هب دهشتسا : تلق

 ميهاربرإ نع « دامح انثدح « ةفينح وبأ انربخأ : «راثآلا» باتك يف -هللا همحر- دمحم هاورو

 ندعم او رابج لجرلاو رابج بيلقلاو رابج ءامجعلا » : يي يبنلا نع « -هللا مهمحر- يعخللا

 وهو رده ةحفنلا ينعياذه يأ :[... ... ]رابج هلوق لصفي وهو « سمخلا زاكرلا يفو . رابج

 . (لجرلاب ةحفنلا هانعمو) :م هلوق ىنعم

 - يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش (لعفلا لاقتناو) :م عامجإلاب نومضم ءطولا نأل :ش

 اغإ هريغ ىلإ لعفلا لاقتنا نأ هنايب هاركإلا ىلع سايقلاب مهيلإ فاضي اهلعف نأل -هللا همحر

 لاق . هب قحلي الف لتقلا نأل :ش (برضلاب فيوخت اذهو « هركملا يف امك لتقلا فيوختب) :م نوكي

 ىلع ءانب لاق انإو « هاركإلا ىلع ًاسايق كلذب لقي مل هنأل فعض هيفو : -هللا همحر - لمكألا

 عمو « ةحفنلا يف مالكلا اغنإو « هيف مالك الو 'هبكار ىلإ فاضم ةبادلا ريس نأ وهو «رخآ لصأ

 )١( دواد وبآ « ينابلألا هفعض : فيعض )٤٥۹۲/ ۹4۷( .
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 ناببسم امهنأل دئاقلاو قئاسلا هنمض بكارلا هنمض ءيش لكو : «ريغصلا عماجلا »يفو : لاق

 نكمي اميف ةمالسلا طرشب ديقتيف ةيانجلا ناكم ىلإ ةبادلا بيرقت وهو فلتلا طرش امهترشابمب

 . اهلجرب وأ اهديب ةبادلا هتأطوأ اميف ةرافكلا بكارلا ىلع نأ الإ :لاق « بكارلاك هنع زارتحالا

 فلتلا نأل ؛ هيف رشابم بكارلا نأل ءاطيإلا ءارو اميف بكارلا ىلع الو امهيلع ةرافك الو :لاق

 لصتي ال هنأل ناببسم امهو هل ةلآ يهو هيلإ فاضم ةبادلا ريس نأل ؛ هل عبت ةبادلا لقثو هلقثب

 ‹ بيبستلا مكح ال ةرشابملا مكح ةرافكلاو ءاطيإلا ريغ يف بكارلا اذكو « ءيش لحملا ىلإ امهنم

 صتخي هنأل دئاقلاو قئاسلا نود ةيصولاو ثاريملا نامرح بكارلا قح يف ءاطيإلاب قلعتي اذكو

 ال : لیق ‹ قئاسو بکار ناک ولو : لاق ةرشابملاب

 . فعض نع ولخي ال كلذ

 .“ رابج لجرلا» : ةي هلوقو . انركذ ام هيلع ةجحلاو : هلوقب هركذ ام : يوقلا باوجلاو

 ىلع اهلامتشال «ريغصلا عماجلا» ةياورب ىتأ انإ :ش («ريغصلا عماجلا» يفو : لاق ) :م

 ناببسم امهنأل دئاقلاو قئاسلا هنمض بكارلا هنمض ءيش لكو) :م ةرافكلا نايبو يلكلا طباضلا

 هنع زارتحالا نكمي اميف ةمالسلا طرشب ديقتيف ةيانحلا ناكم ىلإ ةبادلا بيرقت وهو فلتلا طرش امهترشابمب

 (امهيلع ةرافك الو : لاق . اهلجرب وأ اهديب ةبادلا هتأطوأ اميف ةرافكلا بكارلا ىلع نأ الإ : لاق بكارلاك

 . قئاسلاو دئاقلا ىلع يأ :ش

 اغنإو « كلذ يف بنذلاو لجرلاب ةحفنلاك :ش (ءاطيإلا ءارو اميف بكارلا ىلع الو) :م

 فلتلا نأل ؛ هيف رشابم بكارلا نأل) :م :هلوق ىنعم وهو <« هيف رشابم هنأل ‹ ءاطيإلا يف هيلع ةرافكلا

 راس : لاقي هنأ ىرت الأ . بكارلا ىلإ يأ :ش (هيلإ فاضم ةبادلا ريس نأل ؛ هل عبت ةبادلا لقثو هلقثب

 ! ؟ كرحتي ال هجرس يف ًاسلاج وه ناک نِإو « ًاخسرف

 «ةيدلاو ةرافكلا هيلعف « تلتقو اهلجر وأ اهديب تئطوف هتباد ىلع هكلم يف راس ول « اذهلو

 :م بكرلل ةلآ ةبادلا يأ :ش (هل ةلآ يهو) :م «طوسيملا »يف هركذ ءاوس هريغو كلملا يف ةرشابملاذإ

 لحم ىلإ يآ :ش (ءيش لحملا ىلإ امهنم لصتي ال هنأل ناببسم) :م دئاقلاو قئاسلا يأ :ش (امهو)

 يف ببس هنأل ‹ ءاطيإلا ريغ يف هيلع ةرافك ال يأ :ش (ءاطيإلا ريغ يف بكارلا اذكو) :م كالهلا

 . كلذ

 رشابم هنآل <« ءاطيإلا يف ةرافكلا هيلع بجيف :ش (بيبستلا مكح ال ةرشابملا مكح ةرافكلاو) :م

 نآل :ش (هنأل دئاقلاو قئاسلا نود ةيصولاو ثاريملا نامرح بكارلا قح يف ءاطيإلاب قتلعتي اذكو) :م هيف

 ال : ليق . قئاسسو بكار ناك ولو : لاق ةرشابملاب صتخي) :م ةيصولاو ثاريملا نامرح نم دحاو لك
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 ةفاضإلاو « ببم قئاسلاو « هانركذ امل هيف رشابم بكارلا نأل ةبادلا تأطوأ ام قئاسلا نمضي

 مدطصا اذإو : لاق . نامضلا ببس كلذ لك نأل امهيلع نامضلا : ليقو ‹ ىلوأ رشابملا ىلإ
 -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو « رخآلا ةيد امهنم دحاو لك ةلقاع ىلعف اتامف ناسراف

 هنع هللا يضر- يلع نع كلذ يور امل ؛رخآآلا ةيد فصن امهنم دحاو لك ةلقاع ىلع بجي

 هفصن ردهیف ‹ هبحاصو هسفن ملآ هتمدصب هنال هبحاص لعفو هلعفب تام امهنم دحاو لک نألو-

 ‹ ةحارج هبحاصو هسفن امهنم دحاو لك حرج وأ ءًادمع مادطصالا ناك اذإ امك« هفصن ربتعيو

 . اذه اذكف « فصنلا امهنم دحاو لك ىلع بجي « امهيلع راهناف ًارئب قيرطلا ةعراق ىلع ارفح وأ

 :م هلقثب فلتلا نأل « هلوق نم :ش ( هانركذ امل هيف رشابم بكارلا نأل ةبادلا تأطوأ ام قئاسلا نمضي

 .ةرشابملا عم ببستلل ةربع ال هنأل :ش (ىلوأ رشابملا ىلإ ةفاضإلاو ببسم قئاسلاو)
 :م قئاسلاو بكارلا ىلع يأ :ش (امهيلع نامضلا : ليقو) :م رفحلا عم عفدلا ىلإ ىرت الأ

 دحاو لك نأل « فالتإلا ىف لماع هدارفناب امهنم دحاو لك يأ :ش (نامضلا ببس كلذ لك نأل)

 . نامضلا بجوأ درفنا ول

 ًاناسنإ تئطوف ريسي وهو اهسخنب رمأ ولو :« هرصتخم» يف -هللا همحر- يخركلا لاقو

 ناك ولو قئاسلاك سخانلا نأ ينعي قئاسو بكار نآلا امهنأل « نافصن امهيلع ةيدلاف « هتلتقف

 . نامضلا يف ناكرتشم بكارو قئاس ةمث

 نإف : -هللا همحر- يباجيبسألا مامإلا لاقو « قئاسلاك سخانلا نأ ينعي « سخانلا اذكو

 ةراقكلا نأ ريغ ءًاعيمج امهيلع نامضلاف دئاقو بكار وأ دئاقو قئاس وأ « بكارو قئاس ناك

 . هدحو بكارلا ىلع

 دييقت :ش (ناسراف مدطصا اذإو) :م : -ىلاعت هللا همحر- يرودقلا يآ :ش (لاق) :م

 ةلقاع ىلعف اتامف ) :م بلاخلا بسحب هديق وأ كلذك نييشاملا يف مكحلا نأ الإ ٠ يقافتا نيسرافلاب

 امهنم دحاو لك ةلقاع ىلع بجي : -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو « رخآلا ةيد امھنم دحاو لک

 :ش (-هنع هللا يضر- يلع نع كلذ يور امل) :م -هللا همحر- كلام لاق هب :ش (رخآلا ةيد فصن

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنیبن ام ىلع بیرغ اذه

 هفصن ردهیف ‹ هبحاصو هسفن ملآ هتمدصب هنأل هبحاص لعفو هلعفب تام امهنم دحاو لک نألو) :م

 ارفح وآ ةحارج هبحاصو هسفن امهنم دحاو لك حرج وأ ادمع مادطصالا ناك اذإ امك « هفصن ربتعيو

 اذكف ‹ فصنلا امهنم دحاو لك ىلع بجي ‹ امهيلع) :م طقس يأ :ش (راهناف ًارئب قيرطلا ةعراق ىلع

 هركذام ناسحتسالاو «سايقلا وه -هللا امهمحر- ىعفاشلاو رفز هركذ يذلا اذهو :ش (اذه
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 الف قيرطلا يف يشملا وهو حابم هسفن يف هلعف نأل ؛ هبحاص لعف ىلإ فاضم توملا نأ : انلو

 نم ءيش رده ال اهيف عقوو رئبلاب ملعي مل اذإ يشاملاك نامضلا قح يف ةفاضإلل ًادنتسم حلصي

 بلقنا اذإ مئانلاك نامضلل ببس هريغ يف حابملا لعفلا نكل « ًاحابم ناك نإو هبحاص لعفو همد

 ‹ ةيدلا لك امهنم دحاو لك ىلع بجوأ هنأ :- هنع هللا يضر- يلع نع يورو . هريغ ىلع

 ‹ قرفلا حضوف ناروظحم نالعفلا لئاسملا نم ركذ اميفو « انركذ امب انحجرف هاتياور تضراعتف

 ؛ هبحاص لعف ىلإ فاضم توملا نأ : انلو) :م :٠ هلوق وهو « -هللا همحر- دمحأ لاق هبو انباحصأ

 اذإ يشاملاك نامضلا قح يف ةفاضإلل ًادنتسم حلصي الف قيرطلا يف يشملا وهو ‹ حابم هسفن يف هلعف نأل

 اذكف « رئبلا يف عقي مل هيشم الول : لاقي نأب :ش (همد نم ءيش ردهي ال اهيف عقوو رئبلاب ملعب مل
 . كلهي مل مودصلا نم هسفن هب برقت الول : لاقي نآب ًاضيأ همد نم ءيش ردهي ال انه

 ببس) :م هسفن ريغ يف يأ :ش (هريغ يف حابملا لعفلا نكل «احابم ناك نإو هبحاص لعفو ) :م

 . نامضلا هيلع بجي : هكلهأف :ش (هريغ ىلع بلقنا اذإ مئانلاك نامضلل

 هاور اذه :ش (ةيدلا لك امهنم دحاو لك ىلع بجوأ هنآ -هنع هللا يضر- يلع نع يورو) :م

 نع « ثعشأ نع ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح :« هفنصم» يف -هللا همحر- ةبيش يبأ نبا

 نمض هنأ :امهدحأ تامف امدطصا نيسراف يف :-هنع هللا يضر- يلع نع « ميهاربإ نع دامح

 :ش (انحجرف) :م -هنع ىلاعت هللا يضر- ىلع ةياور يأ :ش (هاتياور تضراعتف) :م تيملل يحل ا

 . ليلدلا نم :ش (انركذ امب) :م ةياورلا هذه يأ

 بجوأ هنأ» -هنع هللا ىضر- ىلع نع يورام لوقيذإ : -هللا همحر- يكاكلا لاقو

 ركذ امك دمعلا يف امهنم لك ةيد فصن بجي ثيح ؛ نيدماع اناك اذإ ام ىلع لومحم « فصنلا

 . باتكلا يف

 ثيدح يعفاشلاو -هللا همحر- رفز هب جتحا يذلا نأ انركذ دقو « فلكت هلك اذه : تلق

 مل وأ ضراعتلا يتأي نيأ نمف « تبثي مل ينعي «بيرغ روكذملا -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع
 . ثيداحألا بتك يف عالطالا ةلق نم اذهو « لوأي

 :امهو :ش (نالعفلا) :م ةروكذملا :ش (لئاسملا نم) :م مصخل ا يآ :ش (ركذ اميفو) :م

 (قرفلا حضوف) :م كلذك ناك اذإ نيعورشم ريغ يأ :ش (ناروظحم) :م حرجلاو ًادمع مادطصالا

 . هيلع سيقملاو سيقما نيب :ضش

 اولع نيلجر يف ٤: ماشه رداون » يف : -هللا همحر- فسوي وبأ لاق : « سانجألا » يفو

 عقو ولو « هبحاص ةيد امهنم دحأ لك نمضي هنإ « اتامف ًاعيمج امههجو ىلع اعقوف « البح
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 نأل ؛ ًاطخلا يف مدلا ردهي نيدبع اناك ولو « اطخلاو دمعلا يف نيرح اناك اذإ انركذ يذلا اذه

 اذكو ةرورض ردهف ىلوملا لعف ريغ نم فلخ ىلإ ال تتاف دقو ًءادفو ًاعفد هتبقرب تقلعت ةيانجلا

 ًارح امهدحأ ناك ولو . الدب فلخي ملو ىنج ام دعب كله امهنم دحاو لك نأل ؛ دمعلا يف

 ‹ رحلا لوتقملا ةثرو اهذخأيف دبعلا ةميق لوتقملا رحلا ةلقاع ىلع بجت ًاطخلا يفف «ًادبع رخآلاو

 ةفينح يبأ لصأ ىلع نأل ؛ ةميقلا ىلع داز ام يف ةيدلا يف لوتقملا رحلا قح لطبيو

 ةلقاعلا ىلع ةميقلا بجت - هللا امهمحر-دمحمو ٠

 ولو « هجولا بحاص ةيد افقلا بحاص نمض « اتامف ههجو ىلع رخآلاو هافق ىلعامهدحأ

 . لبحلا نمضو « امهتيد عطاقلا نمض اتامف امهتيفقأ ىلع ًاعيمج اعقوف لبحلا عطقنا

 همحر - دمحم لاق ؟ لبحلا عطق اذإ امههجو ىلعاعقو نإ : - هللا همحر - دمحم ليقف

 ىلعاعقو وأ : « متسر رداون» يف - هللا همحر - دمحم لاقو « لبحلا عطق نماذه : -هللا

 ىلع لك ةيد بجي هنأ وه :ش ( انركذ يذلا اذه ) :م لبحلا عطاق ىلع نامض ال « اتامو امهتيفقأ

 يف ) :م طقسي يأ :ش ( مدلا ردهي نيدبع اناك ولو « ًاطخلاو دمعلا يف نيرح اناك اذإ ) :م رخآلا ةلقاع

 . مدلا رده اتامف ينعي أطخ نادبعلا مدطصا اذإ ينعي :ش ( ًاطخلا

 ثٹيح نم يآ :ش ( ًءادفو اًعفد ) :م يناجلا دبعلا ةبقرب يأ :ش ( هتبقرب تقلعت ةيانحلا نأل ) :م

 نمضي أال فلخ نإ ةيانجلا لحم تاف كلذ لبق تام الو « هيدفي نأ ثيح نمو هايإ ىلوملا عفد

 لحم تاوفل :ش ( فلخ ىلإ ال ) :م دبعلا يأ :ش ( تتاف دقو ):م : هلوق ىنعم وهو « ايش ىلوملا

 :ش ( ةرورض ) :م مدلا طقسف يأ :ش ( ردهف ) :م نيدبعلا يف :ش ( ىلوملا لعف ريغ نم ) :م ةيانجلا

 . ةرورض ردهف : خسنلا ضعب يفو

 امهنم دحاو لك نأل ) :م اهنم ادمع مادطصالا عقو اذإ اميف ينعي :ش ( دمعلا يف اذكو ) :م

 دحأ يأ :ش ( امهدحأ ناك ولو ) :م هل لام ال دبعلا نأل :ش ( الدب فلخی ملو ینج امدعب كله

 لک نآل :ش ( دبعلا ةميق لوتقملا رحل ا ةلقاع ىلع بجت اطخلا يفف ءادبع رخآلاو ارح ) :م نيمدطصللا

 نم هيفف «ةيدلا فصن هيف رحلا نم ءيش لكو « دبعلا نم ةميقلا هيفف « ةيدلا هيف رحلا نم ءيش

 . ةميقلا فصن دبعلا

 ةيدلا يف لونقملا رحلا قح لطبيو « رحلا لوقملا ةثرو ) :م ةميقلا ذخأيف يأ :ش ( اهذخايف ) :م

 يبأ لصأ ىلع نأل ) :م داز اميف اًتيش فلخي مل هنأل دبعلا ةميق ىلع يأ :ش ( ةميقلا ىلع داز اميف
 لوتقملا دبعلا نأ لصألا نأ دارأ :ش ( ةلقاعلا ىلع ةميقلا بجت : - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح

 . امهدنع ةلقاعلا ىلع هتميق بجت «ًاطخ
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 مدعل هيلع داز ام لطبيو لوتقملا رحلا ةثرو هذخأيف ردقلا اذهب الدب فلخأ دقف يمدآلا نامض هنأل

 ‹ دمعلا يف فصنلا وه نومضملا نأل دبعلا ةميق فصن رحلا ةلقاع ىلع بجت دمعلا يفو « فلخلا

 ردق الإ هتومب طقسي رحلا ةيد فصن وهو هتبقر يف دبعلا ىلع امو لوتقملا يلو هذخأي ردقلا اذهو

 هلتسقف لجر ىلع جرسلا عقوف ةباد قاس نمو : لاق . ةميقلا فصن وهو لدبلا نم فلخأ ام

 اذه يف دعستم هنأل اهيلع لمحي ام اذكو « هوحنو ماجللاك هتاودأ رئاس اذه ىلع اذكو «نمض

 يف دشي ال هنأل ءادرلا فالخب هيف ماكحإلا وأ دشلا كرت وهو هنم ريصقتب عوقولا نأل ؛ بيبستلا

 لبق نم رم ام ىلع سابللا نود هقتاع ىلع لومحملا ىف امك ءايشألا هذه ظفحل دصاق هنألو ةداعلا
 . ةمالسلا طرشب ديقيف

 :م امهدنع لتاقلا ىلع دبعلا ةميق بجت اغإو : لتاقلا لام يف لاق هنأ فسوي يبأ نع يورو

 لوتشقملا رحلا ةثرو ) :م دبعلا لدب يأ :ش ( هذخأيف ردقلا اذهب الدب فلخأ دقف يمدآلا نامض هنأل )

 بجت دمعلا يفو ) :م فلحخ ريغ نم دبعلا توب فلخلا مدعل يأ :ش ( فلخلا مدعل هيلع داز ام لطبيو

 ‹ لوتقملا يلو هذخأي ردقلا اذهو ‹ دمعلا يف فصنلا وه نومضلملا نأل دبعلا ةميق فصن رحل ا ةلقاع ىلع

 ( ةميقلا فصن وهو لدبلا نم فلخأ ام ردق الإ هتومب طقسب رحلا ةيد فصن وهو هتبقر يف دبعلا ىلع امو

 . دبعلا ىلوم نم ةثرولا هذخأيف :ش

 عقوف ةباد قاس نمو ):م : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 اذکو ) :م :- هللا همحر - فنصملا لاقو : « عماجلا » ظفل انه :ش ( نمض هلتقف لجر ىلع جرسلا

 :ش ( هوحنو ماجللاك هتاودأ رئاس ) :م تعقو اذإ قئاسلا ىلع نامضلا لوصو ينعي :ش ( اذه ىلع

 . عقت ملاهمكحأ ول هنأل هنم ريصقتك كلذ نأل ؛ كلذ ريغو ةرهملاو بكرلا لثم

 :ش ( دعتم هنأل ) :م ةبادلا ىلع يأ :ش ( اهيلع لمحي ام ) :م عوقو يف مكحلا :ش (اذكو ) :م

 ريصقتب ) :م ءايشألا هذه عوقو يأ :ش ( عوقولا نأل ؛ بيبستلا اذه يف ) :م ىدعت دق قئاسلا نأل يأ

 يف يأ :ش ( هيف ماكحإلا وأ دشلا كرت ) :م ريصقتلا يأ :ش ( وهو ) :م قئاسلا نم يأ :ش ( هنم

 :ش ( ءادرلا فالخب ) :م هلتقف ناسنإ ىلع قتاعلا ىلع لومحملا ءيشلا عقو ول امك ««حرشلا»

 يف دشي ال ) :م ءادرلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م نامضلا بجي ال ثيح اًتيش فلتأف طقس اذإ سوبلملا

 .هؤادر طقس اذإ اذكف نمضي مل « ناسنإ هب رثعت مث « ءادرلا طقسف سباللا رثعت ولو :ش ( ةداعلا

 رئاسو جرسلا ينعي :ش ( ءايشألا هذه ظفحل دصاق ) :م قئاسلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 نود ) :م نامضلا بجي هنإف هفلتأف ءيش ىلع عقو اذإ :ش ( هقتاع ىلع لومحملا يف امك ) :م تاودألا

 يف يأ :ش ( لبق نم رم ام ىلع ) :م هضفح دصقي ال هنأل « هيف نامضلا بجي ال ينعي :ش (سابللا

 . قئاسلا مكح يف ينعي :ش ( ةمالسلا طرشب ديقيف ) :م . قيرطلا يف لجرلا هثدحي ام : باب
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 ىلع ةيدلاو دئاقلا هب نمض ًاناسنإ ريعب ىطو نإف ءًأطوأ ال نماض وهف . ًاراطق داق نمو : لاق

 هيف ريصقتلاب ًايدعتم راص دقو كلذ هنكمأ دقو قئاسلاك راطقلا ظفح هيلع دئاقلا نأل ةلقاعلا

 يف لاملا نامضو هيف ةلقاعلا ىلع سفنلا نامض نأ الإ « نامضلل ببس يدعتلا فصوب بيبستلاو

 ةمزألا لاصتال هقئاس اذكو لكلا دئاق دحاولا دئاق نأل ؛ امهيلع نامضلاف قئاس هعم ناك نإو هلام

 ام نمضي دحاو مامزب ذخأو اهطسوت ناك اذإ امأ . لبإلا نم بناج يف قئاسلا ناك اذإ اذهو

 ام دوقي ال دئاقلا نأل هيدي نيب اب فلت ام نانمضیو هفلخ وه اب بطع

 قسن ىلع رطقي لبإلا : راطقلا :ش ( راطق داق نمو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ئطو نإف ) :م راطقلا يأ :ش (اطوأ امل نماض ) :م دئاقلا يأ :ش ( وهف ) :م . رطق عمحجلاو «دحاو
 راطقلا ظفح هيلع دئاقلا نأل ؛ ةلقاعلا ىلع ةيدلاو دئاقلا هب نمض اًناسنإ ) :م راطقلا نم يأ :ش ( ریعب

 نأ الإ ‹ نامضلل ببس يدعتلا فصوب بيبستلاو هيف ريصقتلاب ايدعتم راص دقو كلذ هنكمأ دقو قئاسلاك

 قئاس ) :م دئاقلا عم يآ :ش ( هعم ناك نإو «هلام يف لاملا نامضو هيف ةلقاعلا ىلع سفنلا نامض

 ( ةمزألا لاصتال ) :م دحاولا قئاس يأ :ش ( هقئاس اذكو لكلا دئاق دحاولا دئاق نأل امهيلع نامضلاف

 . مامز عمج وهو راطقلا ةمزأ يأ :ش

 برقم دئاقلااذكو . اهريغو ةمدصلاب باصأ اع لبإلل فرعت قئاسلا : « طوسبملا» يفو

 طسو يف لبإلا قئاس امهنيب ناك نإو ٠ ببستلا يف امهاوس ال نامضلا يف ناكرتشيف كلذ يف
 ۰ . اًئالثأ مهيلع كلذ عيمج يف نامضلاف راطقلا

 نأ ول :«يباتكلا ءالمإ » يف - هللا همحر - دمحم لاق : - هللا همحر - يخركلا لاقو

 لبإلا ىلعو « هقوسي رجزم لبإلا رجزيو هقوسيل راطقلا فلخ نم رخآو اًراطق دوقي ناك الجر
 قئاسلاو دئاقلا ةلقاع ىلع ةيدلاف « هلتقف اًناسنإ ريعب ىطوف « ماين ريغوأ ماين لماحلا يف موق

 ددع اًعيمج مهلقاوع ىلع ىطو يذلا ريعبلا ماّدق نيذللا اًعيمج ىطو يذلا ريعبلا ىلع نيبكارلاو
 . ةصاخ نيبكارلا ىلع ةرافكلاو « سوءرلا

 رجزي ال ىطو يذلا ريعبلا فلخ نابكرلا نم ناك نمو : - هللا همحر - يخركلا لاقو

 اوسيل مهنأل « مهنم دحأ ىلع نامض الف بكار ريغ وأ اهيف ريعب ىلع اًبكار اهقوسي الو لبإلا
 . ةقاس الو ةداقب

 يف قئاسلا ناك اذإ ) :م اهيف اعيمج دئاقلاو قئاسلا ىلع نامضلا بوجو يأ :ش ( اذهو ) :م

 يأ :ش ( نانمضيو هفلخ وه اب بطع ام نمضي دحاو مامزب ذخأو اهطسوت ناك اذإ ام لبإلا نم بناج
 ام دوقي ال دئاقلا نأل ) :م قئاسلا يدي نيب يآ :ش ( هيدي نيب اب فلت ام ) :م يناثلاو لوألا دئاقلا
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 ىلإ ًاريعب لجر طبر نإو : لاق همادق نوكي ام قوسي قئاسلاو مامزلا ماصفنال قئاسلا فلخ

 ةنايص هنكمي هنأل ةيدلا دئاقلا ةلقاع ىلعف « هلتقف اناسنإ طوبرملا ئطوف ‹ ملعي ال دئاقلاو راطقلا

 يف امك ةلقاعلا ىلع ةيدلا : بيبستلا يفو « ًايدعتم راص « ةنايصلا كرت اذإف . هريغ طبر نع راطقلا

 ال اغنإو .ةدهعلا هذه يف مهعقوأ يذلا وه هنأل ؛ طبارلا ةلقاع ىلع اهب ن وعجري مث ء اطخلا لتقلا

 نم بيبستلا ةلزنمب دوقلا نم طبرلا نأل ببسم امهنم لكو « ءادتبألا يف امهيلع نامضلا بجي
 ةلالد دوقلاب رمأ هنأل ؛ ريست راطقلاو طبر اذإ اذه : اولاق طبرلا نود دوقلاب فلتلا لاصتال ةرشابملا

 لبإلاو طبر اذإ امأ . طبارلا ىلع نامضلا رارق نوكيف كلذ نم ظفحتلا هنكمي ال « هب ملعي مل اذإف

 ال هنذإ ريغب هريغ ريعب داق هنأل دئاقلا اهنمض اهداق مث مايق

 هعاطقنال يأ :ش ( مامزلا ماصفنال قئاسلا فلخ

 ىلع نامضلا نوکی همادق ناک ام قسی مل ول یتح :ش ( همادق نوکی ام قوسی قئاسلاو ) :م

 . « ىنغملا » ىف ركذاذك «ريغ ال لوألا دئاقلا

 « هلتقف اًناسنإ طوبرملا طوف :ش ( ملعي ال دئاقلاو راطقلا ىلإ اريعب لجر طبر نإو : لاق ) :م

 نوعجري الو هتلقاع ىلع ةيدلاف ريسلا لاح طبرلاب دئاقلا ملع ول ذإ هب ديق ةيدلا دئاقلا ةلقاع ىلعف-

 عجريالف « نامضلا نم هقحلي اب يضر دقف طبرلاب ملع امل دئاقلا نأل ؛ طبارلا ةلقاع ىلع اهب

 لهجملاو هنم فالتإلا دوجول هنع نامضلا بوجو ءادتبا ىقب ال طبرلاب دئاقلا ليز نأ لصاحل ا

 . ناسنإ ىلع بلقنا اذإ مئانلاك « نامضلا نود مثإلا ليزي

 اذإف ‹ هريغ طبر نع راطقلا ةنايص هنكمي هنأل ةيدلا دئاقلا ةلقاع ىلعف هلتقف اًتاسنإ طوبرملا ئطوف ) :م

 ىلع اهب نوعجري مث ًاطخلا لتقلا يف امك ةلقاعلا ىلع ةيدلا : بيبستلا يفو « ايدعتم راص ةنايصلا كرت

 دئاقلا ىلع يأ :ش ( امهيلع نامضلا بجي ال امنإو « ةدهعلا هذه يف مهعقوأ يذلا وه هنأل طبارلا ةلقاع

 دوقلا نم طبرلا نأل ببسم) :م امهنم لك نأ لاحلاو يأ :ش ( امهنم لكو ءادتبالا يف ) :م طبارلاو

 . عفارلا عم رفاحلاك ىوقأ ةرشابملا نأ كش الو :ش ( ةرشابملا نم بيبستلا ةلزنمب

 ةلقاع عوجر يأ :ش ( اذه ) :م خئاشملا يأ :ش ( اولاق « طبرلا نود دوقلاب فلتلا لاصتال ) :م

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :م لاحلل هيف واولا :ش ( ريست راطقلاو طبر اذإ ) :م طبارلا ةلقاع ىلع دئاقلا

 ثيح نم ينعي « ةلالد راس نيح هريعب دوقب دئاقلا رمأ ينعي :ش ( ةلالد دوقلاب رم ) :م طبارلا

 . احيرص نكي مل نإو ةلالدلا

 . طبارلا ىلع نامضلا رارق نوكيف كلذ نم ظفحتلا هنكمي ال « هب ملعي مل اذإف ) :م هب ملعي مل اذإو

 ال هنذِإ ریغب هریغ ریعب داق هنال ) :م عوجر الب يآ :ش ( دئاقلا اهنمض اهداق مث مايق لبإلاو طبر اذإ امأ
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 يف تباصأف اًقئاس اهل ناكو ةميهب لسرأ نمو : لاق . هيلع هقحل اب عجري الف « ةلالد الو ًاحيرص

 يف باصأف « هقاسو ًاريط لسرأ ولو : لاق . قوسلا ةطساوب هيلإ لقتنا لعفلا نأل ؛ هنمضي اهروف

 . ةلزنمب همدعو قوسلا دوجو راصف ‹ قوسلا لمتحي ةميهبلا ندب نأ : قرفلاو . نمضي مل هروف

 ذخأف قئاس هل نکی ملو دیص ىلإ هلسرآ ولو « نمضي مل قئاس هل نکی ملو ًابلک لسرآ ول اذکو

 ةميهبلا نأ قرفلا هجوو « لح هلتقو ديصلا

 . ( هيلع هقحل اب عجري الف . ةلالد الو اًحيرص

 لبإللا مايق لاح طبر اذإ : - هللا همحر - يناولحلا لاق : - هللا همحر - يبوبحملا لاق :ش

 نمك « اهبجوم نع أربيف دئاقلا دوقب ببسلا اذه لاز دق هطبر نأل « طبارلا نمضي ال « اهفوقوو
 ؛ هب فلت ام نامض لوألا عضاولا ىلع نكي مل . رخآ عضوم ىلإ كلذ نم هلوحو رجح عضو

 . انههاذك هتيانج تلاز هلوح امل هنأل

 ناكو ةميهب لسرأ نمو ):م : « ريغصلا عماجلا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 هنوكب دارأو . بلكلا ةميهبلاب دارأ : هريغو - هللا همحر - ديهشلا ردصلا لاق :ش ( اقئاس اهل

 :م اكول اديص لتق نإف . لاسرإلا روف يف يأ :ش ( اهروف يف تباصأف ) :م هفلخ نوكي نأ اًقئاس

 .( قوسلا ةطساوب هيلإ لقتنا لعفلا نأل « هنمضي)

 ‹ هقاسو اريط لسرأ ولو ) :م : « ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( قوسلا لمتحي ةميهبلا ندب نأ ) :م : نيتلأسملا نيب :ش ( قرفلاو . نمضي مل ‹ هروف يف باصاأف

 . ةدحاو :ش ( ةلزنمب ءاوس همدعو قوسلا دوجو راصف ) :م قوسلا لمتحي ال ريطلاو هقوس ربتعاف

 . ءيش همزلي ال مرحلا مامح لتقي لعجف هلسرأو ًارقصوأ مرحلا يف ايزاب لخدأ ول : اذهلو

 . قوسلا لمتحي ال زابلا نأل

 هفلخ ناک اذ هب دارآ هقوسب نأل نمضي ال هبایث قزم وأ هرقع یتح لجر یلع اًبلک یلشأ ولو

 ريغ نأل ‹ نمضي ال ملعم ريغ ناك نإ ناسنإب قلعتو رقعف « هفلخ نكي ملاذإ: ليقو « رم امل

 هجولا نعو الامشو ايي بهذ نإف « اًملعم ناك نإو لاسرإلاب ال هسفن عبطب بهذي اغإ ملعلا
 يذلا هجولا نم هباصأ نإو « قتاسلا ىلإ فاضي ال هنأل . نمضي ال اًتاسنإ فلتآ مث هلسرأ يذلا

 رخف ركذاذك . لسرملا ىلإ اًقاضم ناكف «هبحاص لاسرإب بهذ هنأل . اًتماض ناك هلسرأو هقاس

 . ناخ ىضاق نيدلا

 هلسرآ ولو ) :م هفلخ ناک اذا ينعي :ش (نمضی مل قئاس هل نکی ملو اًبلک لسرآ ول اذکو ) :م

 (ةميهبلا نأ ) :م : نيتلأسملا نيب :ش ( قرفلا هجوو « لح هلنقو ديضلا ذخأف قئاس هل نكي ملو ديص ىلإ
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 نأ الإ ةقيقحلا وه اذه « اهريغ ىلإ اهلعف فاضي الف لسرملا نع ةبئان حلصت الو اهلعف يف ةراتخم

 الو « هاوس هل قيرط الو عورشمم دايطصالا نأل لسرملا ىلإ فيضأف دايطصالا يف تسمم ةجاحلا

 اذه يف نامضلا بجوأ هنآ-هللا همحر - فسوي يبأ نع يورو . ناودعلا نامض قح يف ةجاح

 يف ةباد لسرأ اذإ :(طوسبملا» يف ركذو :-هنع هللا يضر- لاق سانلا لاوصمأل ةنايص اطايتحا هلك

 ىلع ريست تماد ام هيلإ فاضم اهريس نأل ؛ نماض لسرملاف اهروف يف تباصأف نيملسملا قيرط

 اذكو « هاوس رخآ قرط هل نکی مل اذِإ الإ لاسرإلا مكح عطقنا ةرسي وأ ةنمي تفطعنا ولو « اهننس

 ديصلا تذخأف تراس مث دايطصالا يف لاسرإلا دعب تفقو اذإ ام فالخب « تراس مث تفقو اذإ

 وهو لسرملا دوصقم يفانت هذهو ديسصلا نم هنكمتل هنأل لسرملا دوصقم ققحت ةفقولا كلت نأل ؛

 ريسلا

 . هلعف يف ةراتخم : خسنلا ضعب يفو :ش ( اهلعف يف ةراتخم ) :م بلكلا يأ :ش

 اذه ءاهريغ ىلإ ) :م هلعف فاضي الف يأ :ش ( اهلعف فاضي الف لسرملا نع ةبئان حلصت الو ) :م

 ىلإ فيضاف دايطصالا يف تسم ةجاحلا نأ الإ ) :م هريغ ىلإ فاضي ال دحأ لعف يأ :ش ( ةقيقحلا وه

 ال يأ :ش ( ناودمعلا نامض قح يف ةجاح الو « هاوس هل قيرط الو عورشم دايطصالا نأل لسرملا

 .اهتربع طقست الف ناودعلا بوجو يف ةرورض

 لاومأل ةنايص اًطايتحا هلك اذه يف نامضلا بجوأ هنأ :- هللا همحر - فسوب يبأ نعو ) :م

 :م خسنلا ضعب يف اذه دجوي ينعي ةخسن اذه - هللا همحر - ءالعلا يخيش لعجو :ش (سانلا

 نيملسملا قيرط يف ةباد لسرأ اذإ ١: طوسبملا » يف ركذو ) :م فنصملا يأ :ش ( -هنع هللا يضر -لاق)

 . نمضيف :ش ( اهننس ىلع ريست تماد ام هيلإ فاضم اهريس نأل ؛ نماض لسرملاف اهروف يف تباصأف

 ءامجعلا لعف : كلام دنعو . دمحأو ىعفاشلا لاق هبو « ىوتفلا هيلعو : ديهشلا ردصلا لاق

 ۰ . ناک هجو يب رابج

 قيرط هل نكي مل اذإ الإ لاسرإلا مكح عطقنا ةرسي وأ ةن ) :م ةبادلا يأ :ش ( تفطعنا ولو ) :م

 عطقني ال قيرطلا لصوأ ام ةداجلا ىلع ناك نأب ةرسيلاو ةنميلا قيرط ىوس يأ :ش ( هاوس رخآ

 . لاسرإلا مكح

 تفقو اذإ ام فالخب تراس مث تفقو اذإ ) :م لاسرإلا مكح عطقني ال اذك يآ :ش (اڌکو ) :م

 نم هنكمتل هنأل لسرملا دوصقم ققحت ةفقولا كلت نأل ؛ ديصلا ذخأف تراس مث دايطصالا يف لاسرإلا دعب

 نم دوصقملا نإف :ش ( ريسلا وهو لسرملا دوصقم يفانت ) :م ةبادلا ةفقو يأ :ش ( هذهو ديصلا

 . فوقولا ال ريسلا وه لاسرإلا
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 ال هروف يف الام وأ اًسفن باصأف ديص ىلإ هلسرأ اذإ ام فالخبو « لاسرإلا مكح عطقنيف
 دلوت ام نمضيف دعت قيرطلا لغش نأل هنمضي قيرطلا يف لاسرإلا يفو ءهلسرأ نم هنمضي
 ةميهب لسرأ ولو : لاق . يدعتسلا فصوب الإ بيبست الو حابمف دايطصالل لاسرإلا امآ . هنم

 ال نمضي ال رخآ قيرط هلو الامش وأ انيمي تلام نِإو ‹ لسرملا نمض هروف ىلع اعرز تدسفأف

 هيلع هلوقل اهبحاص ىلع نامض ال راهن وأ ًاليل ايمدآ وأ الام تباصأف ةباد تتلفنا وسلو «رم
 :مالسلاو مالصلا

 اذإ ام فالخب هلوق ىلع فوطعم :ش ( فالخبو لاسرإلا مكح عطقنيف ) :م كلذك ناك اذإف

 يف لاسرإلا يفو هلسرأ نم هنمضي ال هروف يف الام وأ اًنسفن باصأف ديص ىلإ هلسرأ اذإ ام ) :م تفقو

 ىلإ لاسرإلاو « قيرطلا ىلإ لاسرإلا : نيلاسرإللا نيب قرفلا : اذهب ديري :ش ( هنمضي قيرطلا
 . روفلا ىلع ناك اذإ نامضلا بجي : يناثلا يفو . هيلع نامض ال لوألا يفف . ديصلا

 الإ بيبست الو حابمف دايطصالل لاسرإلا امأ .هنم دلون ام نمضيف دعت قيرطلا لغش نأل ) :م

 نأ ةيرقلا لهألف ‹ هضع ءيش هيلع رم املك روقع بلك هل لجر يف اولاقو :ش ( يدعتلا فصوب
 . هبحاص ىلع نامضلا بجي له « ضع نإف : هولتقي

 هيلعف بلكلا بحاص ىلإ اومدقت ناك نإو « هيلع نامض ال ضبقلا لبق هيلع اومدقتي مل نإ
 . هيلإ مدقتي مل نإو نمضي :-هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاقو «لئاملا طئاحلا ةلزنمب نامضلا

 عبس وأ دسأ مادق الجر حرط ول : « ىقتنملا» يفو « رويطلا لكأب فورعم رونس يف اذكو

 « توو بوتي یتح سبحی اهدعبو برضيو رزعي نكلو ةيد الو دوق حراطلا ىلع سيل هلتقف
 لتقلا بلاغلا ناك نإ : ةثالثلا ةمئألا دنعو « توي ىتح سبحي نأ ىرأ انأ : فسوي وبأ لاقو

 ‹ دوقلا بجي لوق يف نالوق :- هللا همحر - يعفاشلا دنعف اًبلاغ لتقي ال ناك نإو « دوقلا بجي

 . دوقلا بجي هنأ كلام لوق سايقو « دمحأ لاق هبو ةيدلا بجت نكلو « بجي ال لوق يفو

 ولو ) :م لاق ظفل خسنلا نم ريثك يف سيلو : - هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 اتيي ليي ال نأ لاسرإلا روفب دارملاو لاسرإلا روف يأ :ش ( هروف ىلع اعرز تدسفاف ةميهب لسرأ

 يفو :ش ( رم امل نمضي ال رخآ قيرط هلو الامش وأ اتي تلام نإو ‹ لسرملا نمض ) :م ًالامش الو

 ‹ نمض عرزلا ىلإ هقاس نإف ‹ هدسفأف ناسنإ عرز لخدف هرامح لسرأ : « ىرغصلا ىواتفلا»

 يذلا هجولا ىلإ بهذو ًالامش الو انيمي ةبادلا فطعنت مل نإو اهفلخ نكي مل نأب اهقسي مل نإو
 هل ناك نإ عرزلا باصأف ًالامشو اًتيي فطعنا نإو « اًضيأ نمض عرزلا باصأف هبحاص هلسرأ

 ةباد تتلفنا ولو ) :م -هللا همحر- مالسإلا خيش رايد يف نمضي الإو نمضي مل رخآ قيرط

 لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اهبحاص ىلع نامض ال ؟راهن وأ ًاليل اًيمدآ وأ الام تباصأف
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 هيلإ فاضم ريغ لعفلا نألو ةتلفنملا يه : - هللا همحر - دمحم لاقو . «رابج ءامجعلا حرج »

 اهصقن ام اهيفف اهنيع تئقف باصقل ةاش : لاق .هتاوخأو لاسرإلا نم هيلإ ةبسنلا بجوي ام مدعل

 ‹ ةميقلا عبر هروزجو رازجلا ةرقب نيع يفو «ناصقنلا الإ ربتعي الف ‹ محللا وه اهنم دوصقملا نأل

 سرفلاو لغبلاو نامحلا نيع يف اذكو

 نب ثيللا نع ةجام نباو دواد وبأ هاور ثيدحلا :ش ( “  رابج ءامجعلا حرج») :م : ايب يبنلا
 هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع دعس

 اهعم نوكت ال يتلا ءامجعلا يأ ةتلفنملا :دواد وبأ لاق « ثيدحلا « رابج اهحرج ءامجعلا » : ةي

 نع «ًأطوملا » يفو « مرغيال يذلا ردهلا راب لا :هجام نبا لاقو « ليللاب ال راهنلاب نوكيو دحأ
 . ةيدلا رابحلا: كلام

 ال ةتلفنملا يه اهلعف الب يبنلا ردهأ يتلا :ش ( ةتلفنملا يه - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م

 يرجي الئل ريسفتلا ركذ امنإو رابجب سيل لاسرإلا روف يف ناك اذإ ةلسرملا داسف نإف تلسرأ يتلا

 ناك ءاوسو «هحرش » يف يرودقلا لاقو « - هللا همحر - كلام لاقامك همومع ىلع ثيدحلا

 هنكيي الو اهتالفنا يف هل عنص ال هنأل هريغ كلم يف وأ قيرطلا يف وأ اهبحاص كلم يف اهتالفنا

 . ىهتنا . هنم دلوت ام نمضي الف اهلعف نع زارتحالا

 ءاهقف رثكأو دمحأو كلام لاق هب «نمضيال اًراهن تبهذ تناك نإ : يعفاشلا لاقو

 .زاجحلا

 ةبادلا بحاص ىلإ يأ :ش ( هيلإ فاضم ريغ ) :م ةلقثملا ةبادلا لعف يآ :ش ( لعفلا نألو ) :م

 ضعب يفو « بوكرلاو دوقلاو قوسلا نم :ش ( هتاوخأو لاسرإلا نم هيلإ ةبسنلا بجوي ام مدعل) :م

 اهيفف اهنيع تئقف) :م « ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش ( باصقل ةاش ) :م : لاق : خسنلا

 :م باصقلا ةاش نم يآ :ش ( اهنم دوصقملا نأل ) :م اهتميق نم ةاشلا صقن ام يأ :ش ( اهصقن ام

 رحنلل ذختا ام وهو ميجلا حتفب :ش ( هروزجو رازجلا ةرقب نيع يفو « ناصقنلا الإ ربتعي الف محللا وه)
 وه رازجلاو « اهرحن روزجلا رزجو عطقلا رزجلاو « «يواحطلا» يف اذك ىثنألاو ركذلا ىلع عقي

 .هروزجو رازجلا ةرقب ةميق عبر بجاولا :ش ( ةميقلا عبر ) :م اهرحني يأ ةرقبلا رزجي يذلا

 عماج » يفو :ش ( سرفلاو لغبلاو رامحلا نيع يف ) :م ةميقلا عبر بجي يأ :ش (اذکو ) :م

 نأ نايبل اًقلطم روزجلاو ةرقبلا نيع يف لقي مل نيع هجولا اذه ىلع ةلأسملا عضو اغنإ « يودزبلا

 ءاوس اهتميق عبر بجي ينعأ امهيف باوجلا فلتخي ال ةاش يف امك محلل ادعأ نإو روزجلاو ةرقبلا

 . )۲¥ /۲) رابج ندعملاو ءامجعلا حرج : باب ٤ دودحلا باتک » ملسم هاور (۱)
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 ةالصلا هيلع هنأ: يور ام انلو . ةاشىلاب رابتعا اًضيأ ناصقنلا هيف :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 اهيف نألو ؛ - هنع هللا يضر - رمع ىضق اذكهو «ةميقلا عبرب ةبادلا نيع يف ىضمق مالسلاو

 ‹يمدآلا هبشت هجولا اذه نمف « لمعلاو لامجلاو ةنيزلاو بوكرلاو لمحل اك محللا ىوس دصاقم

 باجيإ يف يمدآلا هبشب « نيهبشلاب انلمعف تالوكأملا هبشت هجولا اذه نمف لكألل كسمت دقو

 انيعو اهانيع نيعأ ةعبرأب اهب لمعلا ةماقإ نكمي اغنإ هنألو ‹ فصنلا يفن يف رخآلا هبشلابو عبرلا
 اهنأكف لمعتسملا

 ‹ لغبلاو رامحلاك همحل لكؤي ال يذلا يف امك بوكرلاو لمحلاو ثرحلل وأ محلل نيدعم اناك

 ‹ريدقت ريغ نم ناصقنلا نمضيف ةعتمألاك اهب عفتني لب لمحلل اهب عفتني ال ةاشلا نأ : قرفلاو

 نم ةلأسملاو هجو نم يمدآلا هبشأف اًضيأ لمعلا ريغب اهب عفتنيف يمدآلاك ةلماع اهنإف مئاهبلا امأو

 . امهب المع ناسنإلا يف بجاولا ريدقتلا فصنل بجوف هجو

 كلام لوق سايقلا وهو :ش ( ةاشلاب رابتعا اًضيأ ناصقنلا هيف: - هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 عبرب ةبادلا نع يف ىضق ) :م ةي يبنلا نأ يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام انلو ) :م دمحأو

 يبنلا نأ :-هنع هللا يضر- تباث نب ديز ثيدح نم «همجعم» يف يناربطلا هاور اذه :ش (ةميقلا

 «ءافعضلا يف يليقعلا هاورو <« "٩ هتمیق عبرب ةبادلا نيع يف ىضق ةي

 نايفس انربخأ : «هفنصما قازرلا دبع هاور :ش ( هنع هللا يضر - رمع ىضقاذكهو ) :م

 نيع يف هيلإ بتك - هنع هللا يضر- رمع نأ : حيرش نع يبعشلا نع يفعجلا رباج نع يروثلا
 يف يأ كلذ ىلع لوقعم ليلد :ش ( اهيف نالو ) :م ةبيش يبأ نبا كلذك هاورو . اهنمث عبر ةبادلا

 نم يأ : :ش ( هجولا اذه نمف لمعلاو لامجلاو ةنيزلاو بوكرلاو لمح لاك محللا ىوس دصاقم ) :م ةبادلا

 اهكاسمإ هجو نم يأ :ش ( هجولا اذه نمف لكألل كسمت دقو « يمدآلا هبشت ) :م لامجلاو ةنيزلا هجو

 يفن يف رخاآلا هبشلابو عبرلا باجيإ يف يمدآلا هبشب نيهبشلاب انلمعف تالوكأملا هبشت) :م لكألل

 نإف ‹ ةاشلا ىلع سايقلا نع باوجلا ىلإ ةراشإ هيفو باجيإلا فصن يفن يف يأ :ش (فصنلا
 . ةيلاملا ناصقن مزليف ريسي بيع وه لب هتوفي ال نيعلا ءقفو محللا اهنم دوصقملا

 ام ىلع هرخآ ىلإ نكي اأ ةاشلا نألو يأ رخآ ليلد اذه « ةاشلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 رخف لاق اذك « ةميقلا فصن نانمضي ال نينيعلا نأ ىوقألا لوألا ليلدلا ىلع دامتعالا نكلو نيبت

 نوع يف درو وهو صنلا بابلا اذه يف هب لومعملا نأل كلذ لاق اغنإو .- هللا همحر- مالسإلا

 ( اهانيع نيعأ ةعبرأب ) :م ةميقلاب يأ :ش ( اهب لمعلا ةماقإ نكمي اغنإ ) :م : هلوق « هيلع رصتقيف ةدحاو

 ( اهنأكف) :م كلذك ناك اذإفة بادلا لمعتسم يآ :ش ( لمعتسملا انيعو ) :م ةبادلا رابتعاب يأ :ش

 . فيعض وهو ىلعي نب ةيمأ وبأ هيفو « يناربطلا هاور : (۲۹۸ /7) ؛عمجملا» يف يمثيهلا لاق (۱)
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 لجر اهبرضف قيرطلا يف ةباد ىلع راس نمو : لاق . اهادحإ تاوفب عبرلا بجيف ةعبرأ نيعأ تاذ
 نود سخانلا ىلع كلذ ناك هتلتقف هتمدصف ترفن وأ اهديب هتبرض وأ الجر تحفنف اهسخن وأ

 بكر ملاو بكارلا نألو « - امهنع هللا يضر- دوعسم نباو ‹ رمع نع يورملا وه بكارلا

 دعتم سخانلا نألو « هديب هلعف هنأك هيلإ ةبادلا لعف فيضأف سخانلا عفدب ناعوفدم

 عبر يأ :ش ( عبرلا بجيف ةعبرأ نيعأ ) :م تاذ تناك اذإف :ش ( تاذ ) :م نوكت ةبادلا نأكف يأ :ش

 . ةعبرألا نيعألا دحأ يأ :ش ( اهادحإ تاوفب ) :م ةميقلا

 يف ةروكذم تسيل اهدعب امو ةلأسملا هذه نأل «فنصملا لاق» انلق امنإو :ش ( لاق ) :م

 . ًاعيرفت فنصملا اهركذ . لصألا لئاسم نم يه اغنإو « «ةيادهلا»

 نعطلا وهو سخنلا نم :ش ( اهسخن وأ لجر اهبرضف قيرطلا يف ةباد ىلع راس نمو ) :م
 : لاقي :ش (ًالجر تحفنف ) :م باردلا لالد ساخنلا هنمو عني عنم باب نموهو هوحنو دوعلاب

 ناك هتلتقف هتمدصف ترفن وأ اهدیب هتبرض وأ ) :م عنم باب نم ةلمهملا ءاحلاب هبرض اذإ هلجرب حفن

 الو « طوسبملا» يف حرص هبو قئاسلاو بكارلا نذإ ريب اهسخن اذإ ينعي :ش ( سخانلا ىلع كلذ

 وه يضتقي سايقلا : ليق نإف ٠ ءيش بكارلا مزلي ال يآ :ش ( بكارلا نود ) :م فالح هيف ملعي

 نإف طرش نم سيل يدعتلا نأل ًايدعتم نكي مل نإف ًارشابم هنوكل بكارلا ىلع نامزلا نوكي نأ

 ( وه) :م هلوقب هيلإ راشأ رثألاب كرتي سايقلا نأ : باوجلاو ‹ ةكرشلا نم لقأ الف هب صتخي مل
 سخن لجر يف :ش ( امهنع هللا يضر- دوعسم نباو رمع نع يورملا ) :م يذلا وه روكذملا يأ :ش

 . بيرغ اذه بكارلا ىلع ال سحانلا ىلع هنأ هتلتق رخآ تمدصف بكار اهيلع ةباد

 نب هللا دبعو رمع نع كلذانغلب: لاق لصألا ةروكذملا ةلأسملا ركذ امل : يزارتألا لاقو

 : هيفو دوعسم نبأ نع رمعم نع «هفنصم)» يف قازرلا دبع ىورو «- امهنع هللا يضر-دوعسم
 نألو ‹« يبعشلاو حيرش نعهوحن «هفنصم »يف ةبيش يبأ نبا ىورو « سخانلا نمضي امنإ

 . لوقعم ليلد بكارلا
 ةبادلا لعف فيضأف سخانلا عفدب ناعوفدم ) :م ةبادلا وه يذلا :ش ( بكر لاو بكارلا نألو ) :م

 اهنم تناك امنإ ةكلهملا ةبثولا نأل ةبادلا ىلإ لقتنا هنألف بكارلا لعف امأ :ش ( هديب هلعف هنأك هيلإ

 ًاحلم كلذ ىلع لماحلا هنوكل ساخنلا ىلإ لقتنا دقف ةبادلا لعف امأو « هتكرح يف ًارطضم ناكف

 ىلإ عوفدملاو ةبادلا تلعف ام ىلعأعم بكارلاو ةبادلل : عبارلا . هل ازيم سخانلا لماحلا ناكف

 ءازج هيلع بجي الف لماكلا هاركإلا عاضيإلا يف امك ارشابمربتعي ال ًارشابم ناك نإو « ءيشلا

 (دعتم سخانلا نألو ) :م درفنم وهو يدعتلا دمعتم هنأل اًضيأ ببستلا الو ارشابم ضرف نأ رشابملا
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 اًققاو ناك ول ىتح . يدعتلل ميرغتلا يف هبناج حجرتيف دعتم ريغ هلعف يف بكارلاو هبيبست يف

 . اًضيأ فاقيإلا يف دعتم هنأل نيفصن سخانلاو بكارلا ىلع نامضلا نوكي قيرطلا ىلع هتباد

 هتلتقف بكارلا تقلأ نإو « هسفن ىلع ىناجل ا ةلزنمب هنأل ارده همد ناك سخانلا تحفن نإو :لاق

 تبثو ولو : لاق . ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيفو هبيبست يف دعتم هنأل سخانلا ةلقاع ىلغ هستيد تناك

 يف فقاولاو . هانيب ال بكارلا نود سخانلا ىلع كلذ ناك هتلتقف هتشطو وأ لجر ىلع ةسخنب

 . ءاوس كلذ يف ريسي يذلاو هكلم

 ةبثولاو ةحفنلا سخنلا دنع اهتداع ةبادلا نأل :ش ( هبيبست يف ) :م دعتم سحانلا يأ رخآ ليلد :ش

 بناج يآ :ش ( هبناج حجرتیف ) :م. هنم ءيش ررض مدعل :ش ( دعتم ريغ هلعف يف بكارلاو ) :م

 رشابم وهف ًاربتعم هلعف ناك نإ بكارلا نأل رظن هيف : ليق :ش ( يدعتلل ميرغتلا يف ) :م سخانلا
 نامضلا بجي هكلهأف ناسنإ ىلع بلقنا اذإ مئانلاك نامضلا بوجو يف هطرش نم سيل يدعتلاو

 نع ینغتسا دقف ًاعوفرم هنوکل ًاربتعم هلتق نکی مل نإو يدعتلاب فصوي سیل مئانلاو « هيلع
 . لوألا ليلدلا كلذب هركذ

 مالكلا سيلو لعفلاب فلتلا لصحي هنأل ءطولاب فلتأ اذإ اميف رشابم بكارلا نأ : بيجأو

 سخانلا حجرو نيئيش ناكف ةمدصلاو ديلاب برضلاو لجرلاب حفنلا يف وه امنإو كلذ يف انهاه
 اًضراعم حلصي ال ًادرفنم ناك اذإ طرشلا نأل حماست انه اه حيجرتلا لامعتسا يفو ميرغتلا يف

 حيجرتلا نأل يرغتلا يف ًابجوم ربتعاف هانعم لعلو : لمكألا لاق « حيجرتلا ىلإ جاتحت ىتح

 . ببسملا ةدارإو ببستلا ركذ ناكف رابتعالا ببسب

 ةبوصنم ةبادو :ش ( هتباد ) :مًاقفاو بكارلا ناك ول ىتح يأ :ش (ًافقاو ناك ول ىتح ) :م

 سخانلاو بكارلا ىلع نامضلا نوكبي قيرطلا ىلع ) :م فقولا نم ال فوقولا نم هنأل اًققاو هلوقب

 ناك سخانلا تحفن نإو :لاق . ًاضيأ فاقيإلا يف دعتم ) :م ةبادلا بحاص نأل يآ :ش ( هنأل نيفصن

 ىلع هتيد تناك هتلتقف ) :م سخنلاب ينعي :ش ( بكارلا تقلأ نإو هسفن ىلع يناجلا ةلزنمب هنأل ارده همد

 هتتطو وأ لجر ىلع هسخنب تبثو ولو : لاق . ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيفو هبيبست ىف دعتم هنأل سخانلا ةلقاع

 اذك « هييبست يف دعتم هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب ال بكارلا نود سخانلا ىلع كلذ ناك هتلتقف
 . هبيبست يف دعتم هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ ؛ انيب امل : لمكألا لاقو «يكاكلا هلاق

 ‹ هبيبست يف دعتم هنأل هلوق وه : «ةياهنلا» يف لاقو « ناعوفرم بكرملاو بكارلا نألو
 ءيشب سيل :لمكألا لاقو . «ةياهنلا» بحاص نع هلقن هنأكف يكاكلا هلاق ام لثشم وهو : تلق

 . لمأتیلف هيلع تکسو

 ىلع نامضلا بجي ينعي هكلم يف يأ :ش ( ءاوس كلذ يف ريمي يذلاو هكلم يف فقاولاو ) :م
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 فلتلا نأل ؛ ,زوفصن بكارلاو سخانلا ىلع نامضلا بجي هنأ-هللا همحر - فسوي يبأ نعو

 نإو . امهيلع نامضلا بجيف سخانلا ىلإ فاضم يناثلاو « ةبادلا ءطوو بكارلا لقشب لصح

 هنأل اهتحفن يف هيلع نامض الو «اهسخن ول بكارلا لعف ةلزنمب كلذ ناك بكارلا نذإب اهسخن

 ولو : لاق . رمألا ىنعمل هيلإ لقتناو « هب هرمآ حصف قوسلا ىنعم يف سخنلا ذإ هكلمي امب هرمأ

 تناك اذإ اًعيمج نيفصن امهيلع ةيدلاف بكارلا نذإب سخانلا اهسخن دقو اهریس يف الجر تئطو

 الو قوسلا هلعف لوانتب نذإلاو . امهيلإ فاضم ةلاحلا كلت يف اهريس نأل اهسخن يذلا اهروف يف

 ءطولل ةلع ناك نإو بوكرلاو « هيلع رصتقي هجولا اذه نمف « فالتإ هنإ ثيح نم هلوانتي

 ءطولا ةلع ريسلاو «ريسلا ةلع وأ طرش وه لب ةلعلا هذهل طرشب سيل سخنلاف

 فصتني هنإف كلما ريغ نم فاقيإلا نم مدقت امع ًازارتحا هكلم يف هلوقب ديقو لاح لك يف سخانلا

 . هنع ةعامس نبا هاور :ش (- هللا همحر- فسوي يبآ نعو ) :م اهلبق ام ىلع كانه نامضلا

 مدقت امعًازارتحا هکلم يف هلوقب دیقو لاح لک يف :ش ( سخانلا ىلع نامضلا بجي هنآ ) :م

 بكارلاو ) :م سخانلا ىلع نامضلا بجي هنأ هنع ةعامس نبا ةياورف ‹ كلملا ريغ يف فاقيإلا نم

 ىلإ فاضم ) :م ةبادلا ءطو يأ :ش ( يناشلاو ةبادلا ءطوو بكارلا لقشب لصح فلتلا نآل نيفصن

 :م سخانلا نم ساخنلا يأ :ش ( كلذ ناك بكارلا نذإب اهسخن نإو « امهيلع نامضلا بجيف سخانلا

 يأ :ش ( هنأل اهتحفن يف ) :م سخانلا ىلع يأ :ش ( هيلع نامض الو اهسخن ول بكارلا لعف ةلزنمب )

 ىنعم يف سخانلا ذإ ) :مسخنلا وهو :ش ( هكلي اب ):م سخانلا يأ :ش ( هرمأ ) :م بكارلا نأل

 ىنعمل هيلإ ) :م سخنلا يأ :ش ( لقتناو ):* سخنلاب بكارلا رمأ يأ :ش ( هب هرمأ حصف قوسلا

 بكارلا نذإي سخانلا اهسخن دقو اهريس يف الجر تئطو ولو : لاق ) :م . بكارلا ىلإ يأ :ش (رمألا
 يف ) :م ةسخنلا يأ :ش ( تناك اذإ ) :م سخانلاو بكارلا ىلع يأ :ش ( اعيمج نيفصن امهيلع ةيدلاف
 يفو « سخانلاو بكارلا ىلا يأ :ش ( امهيلإ فاضم ةلاحلا كلت يف اهريس نأل اهسخن يذلا اهروف

 باوج اذه سخانلا لعف يأ :ش ( هلعف لوانتي نذالإو ) :م ةحفنلا ىلإ يأ «اهيلإ :٠ خسنلا ضعب

 قبي ملف بكارلا يأ هلعفو سخنلاب نذأ ىتم هنأل «سخانلا نمضي ال نأ يغبني »هلوق نع

 الو يأ :ش ( هلوانتي الو قوسلا ) :م وه يذلا سخانلا لعف لوانتي نذإلا : باوحملا نايب «ًايدعتم

 ناكف سخانلا ىلع يأ :ش ( هيلع رصتقي هجولا اذه نمف « فالتإ هنِإ ثيح نم ) :م هلعف هلوانتي

 بحاص بكارلا نأ وهو « رخآ لاؤس باوج اذه :ش ( ءطولل ةلع ناك نإو بوكرلاو) :م ًايدعتم

 ريرقتو طرشلا ىلإ هتفاضإ نم ىلوأ ةلعلا ىلإ مكحلا ةفاضإو « ءطولل ةلع بوكرلاذإ ةلع
 وه لب ةلعلا هذهل طرشب سيل سخنلاف ) :م بكارلا ءطول ةلع ناك نإو بوكرلا نإ : لاقي نأ باوجلا

 . ةلعلا ةلع نوكيو يأ :ش ( ءطولل ةلع ريسلاو ريسلا ةلع وأ طرش
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 قيرطلا ةعراق ىلع هريغ اهرفح رئب يف عقوف اًناسنإ حرج نمك ةلعلا بحاص حجرتي ال اذهبو
 عجري : ليق مث . اذه اذك حرجلا ةلع قوف ىرخأ ةلع طرش رفحلا نأ امل امهيلع ةيدلاف تامو

 اميف حصألا وهو عجري ال : ليقو « هرمأب لعف هنأل ءاطيإلا يف نمض امب بكارلا ىلع سخانلا
 ةبادلا ىلع كسمتسي اًيبص رم اذإ امك راصو هنع لصفني سخنلاو ءاطيإلاب هرمأي مل هنآل هارأ

 هرمأ هنأل رمآلا ىلع نوعجري ال مهنإف يبصلا ةلقاع نمض ىتح تامو اًتاسنإ تئطوف اهرييستب

 رمآلا ىلع عجري ال نمض یتح رخآ هب لتقف اًحالس هلوان اذإ اذکو « هنع لصفني ءاطیإلاو ریيستلاب

 مل اذإو « هيلإ اًفاضم قوسلا نوكي ىتح سخنلا روف يف ءاطيإلا ناك اذإ نمضي اغنإ سخانلا من
 رثأ عاطقنال بكارلا ىلع نامضلاف كلذ روف يف نكي

 نمك ) :م هلوقب كلذل فنصملا رظنو طرشلا ىلع :ش ( ةلعلا بحاص حجرتي ال اذهبو ) :م

 (امهيلع ةيدلاف تامو قيرطلا ةعراق ىلع هريغ اهرفح رثب يف ) :م حورجملا يأ :ش (عقوف ًاناسنإ حرج

 ةلع قوف ) :م لتقلا يهو :ش ( ىرخأ ةلع طرش رفحلا نأ ام ) :م رئبلا رفاحو حراجلا ىلع يأ :ش

 وه لب ةلعلا هذهل طرشب سيل سخنلاف ءطولل ةلع ناك نإو بوكرلا نأل :ش ( اذه اذك حرجا

 . نامضلا بجيف نيتلعب ًاتباث ءطولا ناكف ءطولل ةلع ريسلاو ريسلل طرش

 :م سخانلا نأل يأ :ش ( هنأل ءاطيإلا يف نمض ام بكارلا ىلع سخانلا عجري :ليق مث ) :م

 (حصألا وهو عجري ال : ليقو ) :م ةدهعلا نم هقحل اب هيلع عجريف بكارلا رمآب يأ :ش ( هزمأب لعف)

 يأ ةزمهلا مضب :ش ( هارأ اميف ) :م لاقو «ةيادهلا » بحاص هلاق حصألا وه عوجرلا مدع يأ :ش

 سخنلاو ):م سخننلاب هرمأ لب :ش ( ءاطيإلاب هرمأي مل ) :م بكارلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هنظأ اميف

 يأ :ش ( كسمتسي ًايبص رمأ اذإ امك ) :م اذه مكح :ش ( راصو) :م ءاطيإلا نع يأ :ش ( هنع لصفني

 اهرييستب ةبادلا ىلع ) :م كسمتسي :هلوق ىنعم وهو ءيش لعف ىلع هسفن كاسمتسا ىلع ردقي

 ىلع نوعجري ال ) :م ةلقاعلا نإف يأ :ش ( مهنإف يبصلا ةلقاع نمض ىتح تامو ًاناسنإ ةبادلا تئطوف

 . رييستلا نع يأ :ش (هنع لصفني ءاطيإلاو « رييستلاب هرمأ ) :م رمآلا نأل يأ :ش ( هنأل رمآلا

 ىلع لجر هلمحو ةبادلا ىلع ًاكسمتسم نكي ملاذإ هنأل كاسمتسالا ةفصب يبصلا ديقو

 ريسي مل هنأل لماحلا ىلع الو يبصلا ةلقاع ىلع نامض ال تأطوأف تراس مث ةفقاو ةبادلاو ةبادلا

 ‹ ةتلفنملا دارملاو « رابج ءامجعلا لعف» : ةي هلوقل ارده هلعف نوكيف ةقلعتملاك ةبادلا تناكف ةبادلا

 . اًفالخ هيف ملعن الو « ةريخذلا» يف اذك

 حالسلاب يبصلا لتقف يأ :ش ( رخآ هب لتقف احالس ) :م يبصلا يأ :ش ( هلوان اذإ اذكو ) :م

 روف يف ءاطيإلا ناك اذإ نمضي انإ سخانلا مث « رمآلا ىلع عجري ال نمض ىتح ) :م رخآ ًاصخش

 رثأ عاطقنال بكارلا ىلع نامضلاف كلذ روف يف نكي مل اذإو  هيلإ افاضم قوسلا نوكي ىتح سخنلا
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 دي نم تتلفناف لجر اهسخنف ةباد داق نمو . لامكلا ىلع بكارلا ىلإ اًقاضم قوسلا يقبف سخنلا

 فاضم هنأل هريغ اهسخنف قئاس اهل ناك اذإ اذكو « سخانلا ىلع وهف اهروف ىف تباصأف دئاقلا

 ناذخاؤم امهنأل هلام يفف اًيِبص ناك نإو « هتبقر يف نامضلاف دبع ناك اذإ سخانلاو « هيلإ
 بصن نم ىلع نامضلاف هتلتقف اًناسنإ تحفنف قيرطلا يف بوصنم ءيش اهسخن ولو « امهلاعفأب

 . ملعأ هللاو « هلعفب اهسخن هنأك هيلإ فيضأف قيرطلا لغشب دعتم هنأل ؛ ءيشلا كلذ

 . ( لامكلا ىلع بكارلا ىلإ اًناضم قوسلا يقبف سخنلا

 :ش ( سخانلا ىلع وهف اهروف يف تباصأف دئاقلا دي نم تتلفناف لجر اهسخنف ةباد داق نمو ) :م

 سخانلا ىلع نامضلاف قئاسلا ريغ يآ :ش ( هريغ اهسخنف قئاس اهل ناک اذإ اذکو ) :م دئاقلا ىلع ال

 تالفنالا ذإ سخانلا ىلإ يآ :ش ( هيلإ فاضم ) :م فلتلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م قئاسلا ىلع ال

 ةبقر يف يأ :ش ( هتبقر يف نامضلاف دبع ناك اذإ سخانلاو ) :م فلتلا طرشب وهو سخانلا لعف رثأ

 فلتلا ناك نإف « هنذإب هسخن اذإ امأ « بكارلا نذإ ريغب هسخن اذإ اذه « يدفي وأ اهب عفدي دبعلا

 روف يف ةئطولاب ناك ولو قيرطلا يف ريسي ناك اذإ ديقلاو « بكارلا ىلع نامض الف ةحفنلاب

 هيدفي وأ هالوم ةعفدي ةيدلا فصن دبعلا قتعو « ةيدلا فصن نمضي بكارلا ةلقاع ىلعف ةسخنلا

 . ةيدلا فصن نمو دبعلا ةميق نم لقألاب رمآلا ىلع عجري يلولا نأل ؛ بكارلا عم قئاسلا ةلزنمب

 ةيانجلا تناك اذإ هب داري نأ لمتحي :ش ( هلام يفف ًايبص ) :م سخانلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م

 ( امهنأل ) :م هتلقاع ىلعف ةيدلا ةبجوم تناك اذإ ةيانحلا نأل ةحضوملا ثرإ نود اميف وأ لاملا ىلع

 بوصنم ءيش ) :م ةبادلا يأ :ش ( اهسخن ولو « امهلاعفأب ناذخاؤم) :م يبصلاو دبعلا نأل يأ :ش

 فيضأف قيرطلا لغشب دعتم هنأل ءيشلا كلذ بصن نم ىلع نامضلاف هتلتقف اناسنإ تحفنف قيرطلا يف

 نآکف يأ :ش ( ملعأ هللا و « هلعفب اهسخن هنأك ) :م بصانلا ىلإ فلتلا فيضأف يأ :ش ( هيلإ

 . هلعفب ةبادلا سخن بصانلا
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 هيلع ةيانجلاو كولمملا ةيانج باب
 همحر -يعفاشلا لاقو « هيدفت وأ اهب هعفدت نأ امإ : هالومل ليق « طخ ةيانج دبعلا ىنج اذإو : لاق
 يناجل ا عابتا يف فالتخالا ةدئافو ‹ شرألا ىلوملا يضقي نآ الإ اهيف عاب هتبقر يف هتيانج : - هللا

 قتعلا دعب

 ( هيلع ةيانحلاو كولمملا ةيانج باب) :م
 الو كولمملا ىلع صخش ةيانج نايب ىفو هريغ ىلع كومملا ةيانج نايب يف باب اذه يأ:ش

 يأ :ش ( لاق):م كولمملاوه يذلادبعلا نايب يف عرش كلاما وهو رحلا ةيانج نم غرف
 هالومل ليق ًأطخ ةيانج ) :مدبع ىلع وأ رح ىلع :ش ( دبعلا ىنج اذإو ) :م :- هللا همحر-يرودقلا

 ديق اغإ :ش ( هيدفت وأ ) :م ةيانحل اب يأ :ش ( اهب ) :م يناجلا يلو ىلإ دبعلا يأ :ش ( هعفدت نأ امإ
 وأ طخ ةيدلا بجت سفنلا نود اميفو « هيلع صاصقلا بجي سفنلا يف دمعلا يف نأل أطخلاب

 :م سفنلا نود اميف رارحألاو ديبعلا نيب الو ديبعلاو دبعلا نيب هيف يرجي ال صاصقلا نأل ؛ ًادمع
 خیش رکذو :ش (شرألا ىلوملا يضقي نأ الإ اهيف عابي هتبقر يف هتيانج : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو)
 - هللا همحر- كلام بهذم يفاكلا حرش »يف - هللا همحر- يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا
 يف يقرخلا لاقو « ديسلا يضقي نأ الإ هيف عابي دبعلا قتع يف كلذ بجي : كلام لاقو « كلذك

 دبعلا ةميق نم رثكأ ةيانجلا تناك نإف هيدفي وأ « هعفدي نأ هديس ىلع دبعلا ىنج اذإو « هرصتخم»
 نيبو اننيب فالحل ا يآ :ش (فالتخالا ةدئافو ) :م هتميق نم رثكأب بلاطي نأ هديس ىلع نكي مل
 دنع هيلع ينجللا نأ ينعي :ش (قتعلا دعب يناجلا عابتا يف) :م رهظت- هللا همحر- يعفاشلا

 دعب هعبت شرألل ةلداعم ريغ هتميق تناك اذإ ينعي « قتعلا دعب دبعلا عبتي - هللا همحر-يعفاشلا

 اندنعو « قتعلا دعب ءادفلا راتخي ىلوملاو يلولا ىلع نوكي ةميقلا ردقب شرألا ناك ول امآ «قتعلا
 يف ءادفللآراتخمراص قتعلا دعب هنأل قتعلا دعب هعبتي الف دبعلا نود ىلوملا ىلع بوجولا
 دنع دبعلا ىلع يمدآلا ىلع دبعلا ةيانج بجوم نأ فالخلا لصاح « «رارسألا» و ركب! طوسبم»
 . ىعفاشلا

 ءادفلا راتخي نأ هلو ‹ عفدلا يلصألا بجوملا نأ الإ ءادفلاو عفدلا ىلوملا ىلع بجي اندنعو

 نأ يغبني هيلإ رايخلاو نيئيشلا دحأ بجاولا ناك ولو ءىلوملا ئرب : اولاق دبعلا كله ول ىتح

 ىلع ةيانج بجومك هيلع ةيانج بجوم - هللا همحر- يعفاشلا دنعو « هكاله دعب شرألا نيعتي
 لاق هبو نيدلا يف عفدلاو عببلا نيب ىلوملا ريخي دبعلا ىلع بجو اذإ نيدلا مكح نمو لاما

 ءادفلا نيب ريخي ديسلاف هنود وأ شرألا ردق ةميق ناك ول اذه ىلعف « ةياور يف - هللا همحر-دمحأ
 -هللا مهمحر- دامحو يرهزلاو دهاجمو ءاطعو يبعشلاو يروثلاو نسحلا لوق وهو « عفدلاو

 نأ الإ لوق يف يعفاشلاو كلام لوق وهو «هعفد ديسلا مزلي : ةياور ىف - هللا همحر - دمحأ لاقو
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 ىلع هنأ ةيانحلا بجوم يف لصألا نأ هل «مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نيب ةفلتخم ةلأسملاو

 الو ةبارقلاب هدنع لقعلا نأل دبعلل ةلقاع الو « هنع لمحتت ةلقاعلا نأ الإ ىناجلا وه هنأل فلتملا

 ةيانحجلا يف امك هيف عابي ‹ هتبقرب قلعتيو ‹ نيدلا ىف امك هتمذ ىف بحتف « هالومو دبعلا نيب ةبارق

 يناج لا نع دعابتت نأ اطخل ا ةلاح يمدآلا ىلع ةيانحلا يف لصألا نأ : انلو .لاملا ىلع

 . غلب ام ًاغلاب شرألاب هيدفي

 :-هللا همحر- لمكألا لاقو :ش ( مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نيب ةفلتخم ةلأسملاو ) :م

 ءاش نإو هعفد ءاش نإ دبعلا ينج اذإ : لاق انبهذم لثه - امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نعف

 لثم هنع یلاعت هللا يضر يلع نع يورو امهریغو لبج نب ذاعمو يلع نع يور اذکهو «هادف

 ءدبعلا ةميق نملا نأل مهنامثأ يف يأ مهتميق يف مهتيانج مهلاومأ سانلا ديبع : لاق «هبهذم

 هللا يضر- يلع نع يورو - مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا نيب ةفلتخم ةلأسملاو : يكاكلا لاقو

 يور اذكه « انبهذمك سانلا باقر يف مهتيانج ءازج مهلاومأ سانلا ديبع : لاق هنآ هنع یلاعت

 مهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نع يورو حارجلا نب ةديبع يبأو لبج نب ذاعمو سابع نبا نع
 : يزارتألا لاقو « انركذ ام لثم هركذف هبهذم لثم

 سانلا ديبع : لاق هنأ سابع نبا نع هريغو يرودقلاك مهبتك يف انباحصأ ىورام انلو

 انثدح :«هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىور :لاقف طقف - هنع هللا يضر -يلع نع الإ ركذي

 يفف دبعلا ىنج اذإ : لاق يلع نع ثراحلا نع يبعشلا نع يثراحلا نصح نع جاجح نع صفح

 يف لصألا نأ ) :ميعفاشلا يآ :ش ( هلو ) :م هعفد ءاش نإو هادف ءاش نإ هالوم ریخیو « هتبقر

 الو ) :م يناجحلا نع يأ :ش ( هنع لمحتت ةلقاعلا نأ الإ يناجلا وه هنأل فلتملا ىلع هنأ ةيانحلا بجوم

 :ش ( نيدلا يف امك هتمذ يف بجتف « هالومو دبعلا نيب ةبارق الو ةبارقلاب هدنع لقعلا نأل دبعلل ةلقاع

 ةيد بجي ًأطخ يمذلا لتق اذإ ينعي « يمذلا يفامك : خسنلا ضعب يفو « انلق امك رهاظ وهو

 . لالا فالتإ يف امك هتلقاع ىلع ال هتمذ يف لوتقملا

 يأ :ش ( هتبقرب قلعتيو ) :م ةخسنلا هذه ةحص ىلع لدي يذلا يمذلا فالخب :اذه دعب هلوقو

 :م لاومألا كالهتسال نامضلا يف امك يأ :ش ( لاملا ىلع ةيانحلا يف امك هيف عابي ) :م دبعلا ةبقرب

 ًاطخلاو « ًاروذعم هنوکل :ش ( يناجلا نع دعابتت نأ اطخلا ةلاح يمدآلا ىلع ةيانحل لا يف لصألا نأ : انلو)

 يف مكحلا نأ وهو تبث لصألا نأ انلو : هلوق يف :- هللا همحر- لمكألا لاقو « ًاعرش عوضوم

 « ركذ امل دبعلا ىلع بوجولا مهدنعو ىلوملا ىلع بوجولا اندنع اهمكح نإف « فلتخم ةلأسم

 !؟ رخآلا ىلع ةجح اندحأل موقي نيأ نمف لصأ ىلع نحنو « لصألا ىلع ءانب وهو
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 ةلقاع ىلع بجتو ةيانحجلا دمعتي مل ثيح هيف روذعم وه ذإ هب فاحجإلاو هلاصئتسا نع ازرحت
 ةرصنلا اندنع ةلقاعلا يف لصألاو . هب رصنتسي دبعلا نأل هتلقاع ىلوملاو ةلقاع هل ناك اذإ يناجلا

 يف بجتف ةلقاع الف مهنيب اميف نولقاعتي ال مهنأل ؛ يمذلا فالخب ناويدلا له ىلع بجت ىتح

 ريخي هنأ الإ لاملا لقعت ال لقاوعلا نأل ؛ لاملا ىلع ةيانجلا فالخبو . ردهلا نع مدلل ةنايص هتمذ

 ‹ لصأتسي اليك هقح يف فيفخت عون ةريخلا تابثإ يفو « دحاو هنأل ءادفلاو عفدلا نيب

 بوجوکو هتمذ يف هتيانج بجوم بوجو لعج - هللا همحر- يعفاشلا :لاقي نأ نکو
 كلذ فنصملا نيب دقو . لطبيف لصأ الب هلصأ يقبف مهنيب قرفلا انيب اذِإ نحنف « لاملا ىلع ةيانجلا
 هعاطقنا نعزرحتلا لجأل يأ :ش ( هلاصقتسا نع ًازرحت ) :م هرخآ ىلإ يمذلا فالخب :هلوقب

 روذعم) :م اطخلا ةلاح يف يناجلا يأ وه ذإ هب رارضإلا يأ :ش ( وه ذإ هب فاحجإلاو ) :م ةيلكلاب

 نع مدلل ًانوصو ءايلوألا دنع لتقلا ةشحول اًعفد بجو ال نكلو :ش ( ةيانجلا دمعتي مل ثيح هيف

 :م دبعلا ةلقاع يأ :ش (هتلقاع ىلوم او ةلقاع هل ناك اذإ يناجلا ةلقاع ىلع بجتو ) :م ردهي الف ردهلا

 لهأ ىلع بجت ىتحة رصنلا اندنع ةلقاعلا يف لصألاو ) :م ىلوملاب يأ :ش ( هب رصنتسي دبعلا نأل)

 ام ىلع ناويدلا يف مهيماسأ تبتك نيذلا شيجلا مهو تايارلا لهأ ناويدلا لهأو :ش ( ناويدلا

 سأيق نع باوج :ش (يمذلا فالخب ) :م ىلاعت هللا ءاش نإ «لقاعملا» باتك يف هنايب ءيجي

 هنايب « هيلع بجي ثيح يمذلا ىلع ًاسايق هيلع دبعلا ةيانج بجوم بوجو- هللا همحر-يعفاشلا

 ( مهنيب اميف نولقاعتي ال ) :م ةمذلا لهأ نأل يأ :ش ( مهنأل ) :م هيلع ساقي نأ حصي ال يمذلا نأ

 نع مدلل ةنايص ) :م يمذلا ةمذ يف يأ :ش ( هتسمذ يف بجتف ةلقاع الف ) :منورصانتي ال يأ :ش

 .هرادهإ زوجي الف ًارده مدلا نوكل اهيلع بجيف هل ةلقاع الو هيلع بجي مل اذإ هنأل :ش (ردهلا

 بجوم - هللا همحر- يعفاشلا سايق نع باوج اذه :ش ( لاما ىلع ةيانجلا فالخبو ) :م

 نأل) :محيحص ريغ اضيأ سايقلا اذه نأ : هنايب « لاملا يف ةيانجلا ىلع ًاسايق هيلع دبعلا ةيانج

 هلوق نم ءانثتسااذه ‹ ىلوملا نأ يأ :ش ( هنآ الإ ) :مهنايب رم امك :ش ( لاملا لقعتت ال لقاوعلا

 ءاش نإ ينعي :ش ( ءادفلاو عفدلا نيب ريخي ) :م ةلقاع ناك اذإف هب رصنتسي دبعلا نأل «ةلقاع ىلوملاو»

 . هادف ءاش نإو دبعلا عفد

 يف رايخلا تبثي ال امك « ءادفلاو عفدلا نيب ريخي ال نأ يغبني هتلقاع ىلوملا ناك اذإ : ليق نإف

 نأل يآ :ش (دحاو هنأل ):م :هلوقب- هللا همحر-فنصملا هلاق ام هنع باوجلاف « لقاوعلا رئاس

 . هتلقاع هنوك يف انهاه دحاو ىلوملا

 ؛لقاوعلا رئاس فالخب :ش ( هقح يف فيفخت عون ) :م ىلوملل :ش ( ةريخلا تابثإ يفو ) :م

 :ش ( لصاتسي اليك ) :م مهل رايخلا تبثي الف مهيلع عيزوتلاب فيفخلا تبثيو ةرثك مهيف نأل
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 لحم تاوفل دبعلا توب بجوملا طقسي اذهلو ‹ حيحصلا يف عفدلا وه يلصألا بجاولا نأ ريغ

 نأل رحلا يناجلا توم فالخب ةاكزلا لام يف امك ءادقلا ىلإ لقنلا قح هل ناك نإو « بجاولا

 ءةيانحلا يلو هكلم هعفد نإف : لاق . رطفلا ةفدص ىف دبعلاك راصف ءافيتسا رحلاب قلعتي ال بجاولا

 دنعو لطاب نايعألا يف ليجأتلا نألف عفدلا اأ لاح همزلی كلذ لكو اهشرأب هادف هادف نإو

 ءادفلا امأو « نيع بجاولا هرايتخا

 ناك ول : لاقي نأ وهو « ردقم لاؤس باوج اذه :ش ( يلصألا بجاولا نأ ريغ ) :م ةيانجلا بجوم

 طقسي ال تام اذإ يناجلا رحلا يف امك دبعلا توب طقسي ال نأ يغبني ىلوملا ةمذ ىلع ةيانج بجوم

 . هتلقاع نع لقعلا

 يلو ىلإ هعفد يأ :ش (عفدلا وه ) :م دبعلا ةيانج يف يلصألا بجاولا نأ : باوحلا ريرقت

 يلصألا بجاولا : اولاق ضعبلا نإف « هيف فالخل يأ :ش ( حيحصلا يف ) :م هلوقب راشأو ةيانجل ا

 وه لصألا نأل « يفاكلا حرش »يف يباجيبسألا نيدلاءالع مالسإلا خيش هراتخاو « ءادفلا وه

 عفدلا وه لصألا نأ ىلإ - هللا همحر- فنصملا راشأو  هنع صلح عفادلا نكلو « فلتملا نامض

 .ًاضيأ هراتخاو

 تاوفل دبعلا توب بجوملا طقسي ) :م عفدلا وه يلصألا بجاولا نوكلو يأ :ش ( اذهلو) :م

 نإف :ش ( ةاكزلا لام يف امك ءادفلا ىلإ لقنلا قح ) :م ىلوملل يأ :ش ( هل ناك نإو بجاولا لحم

 (رحلا يناج لا توم فالخب ) :م ةميقلا ىلإ لقتني نأ كلامللو باصنلا نم ءزج هيف يلصألا بجوملا

 نأ هنايب «يناجمل ا رحلا يف امك اًقنآ هانركذ امك هب ادهشتسم انهاه ركذيامع باوج اذه :ش

 ثيح نم يآ :ش ( ءافيتسا رحل اب قلعتي ال بجاولا نأل ) :م رحلا يناجلا توب طةسي ال بجاولا

 ثيح ءافيتسا هب قلعتي بجاولا نأل ؛ هتوب بجوملا طقسي ثيح يناجلا دبعلا فالخب ءافيتسالا

 ىلع دبعلا نع بجت اهنأ :ش ( رطفلا ةقدص يف دبعلاك ) :م رحلا يأ :ش ( راصف ) :م ةيانحجلا يف عفدي

 . دبعلا توجب طقسي الو ىلوملا

 يف دبعلا ىلوملا عفد نإف يأ :ش ( ةيانحجلا يلو هكلم هعفد نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( اهشرأب هادف هادف نإو ) :مىلوملا نع ةبلاطملا تطقسو ةيانحجلا يلو دبعلا كلم يأ هكلم أطح ةيانج

 ىلوملا مزلي يأ :ش ( لاح همزلي ) :م ءادفلاو عفدلا يأ :ش ( كلذ لكو ) :م ةيانحجلا شرأب يأ :ش

 . ( لطاب نايعألا يف ليجأتلا نألف عدلا ام ) :م لولحلا هجو ىلع

 ( هرايتخا دنعو ) :م لاحم لصاحلا ليصحتو [. . . ] ليصحتلل عرش اغإ ليجأتلا نأل :ش

 ىلع فطع :ش (ءادفلا امأو ) :م دبعلا نيع يأ :ش (نيع بجاولا ) :م عفدلا ىلوملارايتخا يأ :ش

 ا4آ



 «هماقم موقي ءادف يمس اذهلو فلتملاب اردقم ناك نإو « عرشلا يف دبعلا نع الدب لعج هنألف

 امأ «هريغ ةيانحجلا يلول ءيش ال هلعفو هراتخا امهپاو لدبملاک الاح بجو اذھلف همکح ذخیو

 الإ هل قح ال هنألف ءادفلا امأو «هقح طقس ةبقرلا نيبو هنيب ىلخ اذإف « هب قلعتسم هقح نألف عفدلا

 هيلع ينجملا قح لطب دبعلا تام ىتح اًنيش رتخي مل نإف «هل دبعلا ملس هقح هافوآ اذإف «شرألا

 دبعلا ةبقر نم قحلا لوحتل اربي مل ءادفلا راتخا امدعب تام نإو «هانيب ام ىلع هقح لحم تاوفل

 دعب :هانعم ‹ ىلوألا ةيانج لا مكحك ةيناثلا ةيانحجلا مكح ناك ىنجف داع نإف :لاق .ىلوملا ةمذ ىلإ

 ؛ ءادقلا

 ًامئاق ناكف :ش (عرشلا يف دبعلا نع الدب لعج ) :م ءادفلا نألف يأ :ش ( هنألف ) :م عفدلا ام هلوق
 . عفدلا يف حصي ال امك ليجأتلا حصي ملف همكح ذخأي كلذك ناك اذإف هماقم

 ًاردقم ءادفلا ناك نإو ينعي اهلبق اب ةلصاو «نإ »ةملك :ش ( فلتملاب اردقم ناك نإو ) :م

 يأ :ش ( اذهلو) :م هماقم ًامئاق دبعلا نع الدب نوكي نأ عني ال اذهو ًاريثك وأ ناك ًاليلق شرألاب

 يأ :ش (همكح ذخايو ) :م دبعلا ماقم يأ :ش ( هماقم موقب ءادف يمس ) :م دبعلا نع ًالدب هنوكل
 :م همكح ذخأيو هماقمًامئاق هنوكلف يأ :ش ( اذهلف ) :م هلثم ًالاح نوكيف عقو اذإ دبعلا مكح
 م ءادفلاو عفدلا نم دحاولا يأ :ش ( امهيأو ) :م ًالاح ًابجاو هنوك يف :ش ( لدبلاك.الاح بجو)

 :ش (هريغ ةيانجلا يلول ءيش ال ) :م ءادفلا امإو عفدلا ام :ش ( هلعفو ) :م ىلوملا يأ :ش ( هراتخا)

 :ش ( ىلخ اذإف ) :م عفدلاب يأ :ش ( هب قلعتم هقح نألف عفدلا امآ ) :م ىل وما هراتخا يذلا ريغ يأ

 :ش ( هقح طقس ) :م دبعلا ةبقر يأ :ش ( ةبقرلا نيبو هنيب ) :م ةيانح لا يلو نيب ىلوملا ىلح اذإف يأ
 يأ :ش ( هل دبعلا ملس هقح هافوأ اذإف شرألا الإ هل قح ال هنألف ءادغلا امآو ) :م هيلإ هلوصول هقح يأ

 . یلوملل
 ناك هقح نأل :ش ( هقح لحم تاوفل هيلع ينجملا قح لطب دبعلا تام ىتح ًائيش رتخي مل نإف ) :م

 دبعلا نم ةيانجلا الو هيف ةاكزلا بوجو دعب لاملا كالهك كالهلاب همزل ام طقس تفلت اذإف ةبقرلا يف
 نإو) :م عفدلا يلصألا بجاولا : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانیب ام ىلع ) :م دبعلا يفا مك هتوب طقست

 اذإف :ش ( ىلوملا ةمذ ىلإ دبعلا ةبقر نم قحلا لوحتل اربي مل ءادغلاراتخا امدعب ) :م دبعلا يأ :ش ( تام

 . هنويد رئاسك نيدلا نم ىلوملا ةمذ يف ام طقسي مل دبعلا تام

 (ىلوألا ةيانح لا مكحك ةيناثلا ةيانحج لا مكح ناك ىنجف داع نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نم هدبع ىلوملا ىدف اذإ ينعي :ش ( ءادفلا دعب :هانعم ):م فنصملا لاقو « يرودقلا ظفل اذه :ش

 بطاخي ينعي « لوألا مكح اهمكح ناك ًأطخ ىرخأ ةيانج ىنجف كلذ دعب دبعلا داعف ةيانج
 لثم يه تناك ءادفلا لبق ًايناث ىنج اذإ هنأل اذهب فنصملا هرسف اغنإو ء ءادفلا وأ عفدلاب ىلوما

A۰ 



 نیتیانج ىنج نإو : لاق . ةيانج ءادتبا اذهو ‹ نكت مل نأك لعج ءادفلاب ةيانحجلا نم رهط امل هنأل

 شرب هیدفت نأ امإو ‹ امهيقح ردق ىلع هنامستسقي نيتيانجلا يلو ىلإ هعفدت نأ امإ :ىلوملل ليق

 نأ ىرت الآ ‹ ةقحالحملا نويدلاك اهب ةيناشلا قلعت عنمي ال هتبقرب ىلوألا قلعت نأل امهنم دحاو لك

 ردق ىلع : هلوق ىنعمو . عنمي ال نأ ىلوأ لوألا هيلع ينجملا قحف ةيانجلا قلعت عنمي مل ىلوملا كلم

 ردق ىلع عوفدملا دبعلا نومستقي ةعامج اوناك نإو « امهيتيانج شرأ ردق ىلع : امهيقح

 هنامستقي رخآ نیع ًاقفو ادحاو لتق ولو « انركذ امل مهشورأ عيمجب هادف هادف نإو مهصصح

 ‹ سفنلا شرأ نم فصنلا ىلع نيعلا شرأ نأل « اًالثأ

 ‹ نكت مل نأك لعج ءادفلاب ةيانحلا نع ) :م ةلمهملا ءاطلاب :ش ( رهط امل هنأل ) :م اهلبق يتلا ةلأسملا

 . ًالوأ تعقو يتلا ةيانجلا مكح همكحف :ش ( ةيانج ءادتبا ) :م ًايناث عقو يذلا يأ :ش (اذهو

 نأ امإ :ىلوملل لق نيتيانج ) :م دبعلا يأ :ش ( ىنج نإو ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك شرأب هيدفت نأ امإو « امهيقح ردق ىلع هنامستقي نوتيانجلا يلو ىلإ هعفدت
 ةبقرب يأ :ش ( هتبقرب ) :م ىلوألا ةيانجلا يأ :ش ( ىلوألا قلعت نأل ) :م ةبقرلاب يأ الماك هقح

 رابتعاب ريكذتلاو ةبقرلاب يأ :ش ( اهب ) :م ةيناشلا ةيانجلا يأ :ش ( ةيناشلا قلعت عنمي ال) :م دبعلا

 امهدحأ عنا ال نيدلا قحلي يذلا نيدلا نإف :ش ( ةقحالملا ناويدلاك) :م روكذملا رابتعاب وأ قتعلا

 ىلوألا ةيانجلا يلو ىلإ عفدي :حيرش نعو « ةعيبرو دامحو نسحلاو ةثالثلا تلاق هبو « رخآلا

 حيضوت :ش ( ىرتالا ) :م ةداتقو يبعشلا لاق هبو ثلاثلاو يناثلا ىلإ عفدي مث هالوم هيدفي نأ الإ

 كللا نأل :ش ( عني ال نآ ىلوأ لوألا هيلع ينجملا قحف ةيانجل لا قلعت عني مل ىلوملا كلم نأ ) :م هلبق ال

 :امهيقح ردق ىلع ) :م :يرودقلا [: يأ] :ش ( هلوق ) :م ىنعم يأ :ش ( ىنعمو ) :م قحلا نم ىوقأ

 ردق ىلع مسقي نأ دب الف تاف امع اًضوع هقحتسي قحتسملا نأل :ش (امهيتيانج شرأ ردق ىلع

 :م ةعامج ليتقلا ءايلوأ ناك نإ ينعي :ش ( ةعامج اوناك نإو ) :م «حاضيإلا »يف اذك ضوعلا

 هادف ) :م مهل هدبع ىلوملا ىدف نإو يأ :ش ( هادف نإو « مهصصح ردق ىلع عوفدملا دبعلا نومستقي)

 ىلوألا قلعت نأل هلوق ينعي :ش (انركذ امل ) :م مهشورأ عيمجل ًالباقم يأ :ش ( مهشورأ عيمجب

 صخش يآ :ش ( رخآ نيع ًاقفو ًادحاو ) :م دبعلا يأ :ش ( لتق ولو ) :م يناثلا قلعت عني ال هتبقرب

 . رخآ

 : هنایب :ش ( اّتالثأ ) :م دبعلا نامستقي هنيع ىقف يذلاو ‹ ليتقلا يلو يأ :ش ( هنامستقی ) :م

 م اثالثأ امهيلإ دبعلا عفدي هنإف عفدلا يلولا راتخاو « اعمتجا مث رخآ نيع ًاقفو أطخ ًالجر لتق

 لوتقملا يلو نأل :ش ( سفنلا شرأ نم فصنلا ىلع) :م ةدحاولا نيعلا يأ :ش ( نيعلا شرأ نأل)

 يلدي امهنم دحاو لكو ةيدلا فصن يف هنيع ءوقفملا قح تبثو « فالآ ةرشع يهو ةيدلا يف تبث
 . اًنالثأ نامستقيف « هقح عیمجب فرصيف « حيحص ببسب

۸۱ 



 هب قلعت ام رادقم مهضعب ىلإ عفديو مهضعب نم يدفي نأ ىلومللو . تاجشلا مكح اذه ىلعو

 لوتقم فالخب « ةفلتخملا تايانجلا ىهو « اهبابسأ فالتخاب ةفلتخم قوقحلا نأل ؛ دبعلا نم هقح

 داحتال دحتم قحلا نأل ؛ رخآلا ىلإ عفديو امهدحأ نم يدفب نأ هل نكي مل نايلو هل ناك اذإ دبعلا

 يف قيرفتلا كلي الف هنع ةفالخ ثراولل مث « لوتقملل بجي قحلاو « ةدحتملا ةيانجلا يهو هببس

 اهشرأ نمو هتميق نم لقألا نمض ةيانجل اب ملعي ال وهو ىلوملا هقتعأ نإف : لاق . اهبجوم

 لوألاف تاجشلا مكح : خسنلا ضعب يفو « ةجش عمج :ش ( تاجشلا مكح اذه ىلعو ) :م
 مث «ةلقنم رخآو « ةمشاه رخآو ةحضوم الجر حش : هنايب « ةلق عمج يناثلاو « ه رثك عمج

 بحاص ىلإو « ةئامسمخ هل نأل « دبعلا سدس ةحضوملا بحاص ىلإ عفدي ؛ عفدلا يلولا راتخا

 ةبقرلا نومستقيف ةئامسمخو ًافلأ هل نأل « هفصن ةلقنملا بحاص ىلإو املأ هل نأل « هثلث ةمشاهلا

 راشأ :ش ( دبعلا نم هقح هب قلعت ام رادقم مهضعب ىلإ عفديو مهضعب نم يدفي نآ يلوللو ) :م اذكه

 نأل ) :م هركذ ام رخآ ىلإ مهضعب نم يدفيف « رايتخالا يف فلاخي نأ ىلوملل نأ : ىلإ اذهل
 هقح قلعتيال مهنم دحاو لك نأل :ش ( ةفلتخملا تايانحجلا يهو « اهبابسأ فالتخاب ةفلتخم قوقحلا

 لك درفنا ولامك « رخآلا قح يف راتخي ام فالخ مهدحأ يف راتخي نأ زاجف « هبحاص قحب

 . مهنمدحاو

 امهدحأ نم يدفي نأ ) :م ىلوملل يأ :ش ( هل نكي مل نايلو هل ناک اذإ دبعلا لوتقم فالخب ) :م

 نيب اهيف ريخ ةدحاو ةيانج يأ :ش (ةدحتملا ةيانحلا يهو هببس داحتال دحتم قحلا نأل ؛ رخآلا ىلإ عفديو

 وهو « لاكشإ باوج اذه : ليق وأ :ش ( لوتقملل بجي قحلاو ) :م اهبجوم ضعبب هكليي ملف عفدلا
 نأ يغبنيف «نيقحتسملا ىلإ رظنلاب ددعتم وهف هببس ىلإ رظنلاب ًادحتم ناك نإ قحلا : لاقي نأ

 مث ) :م ًالوأ لوتقملل بجي قحلا نأ : هلوقب باجأف « ىلوألا ةلأسملا لشم ةلأسملا هذه مكح نوكي

 ناثراولاو دحاو وهو « تيملا قاقحتسالا يف لصألا نأل « تيم لا نع يأ :ش ( هنع ةفالخ ثراولل

 (اهبجوم يف قيرفتلا كلمي الف ) :م كلذك ناك اذإف « لصألا داحتالا [يف] رابتعالا ناكف « هنع فلحخ

 . ةدحتملا ةيانحجلا بجوم يف يأ :ش

 م هالوم يناجلا دبعلا قتعأ نإف يأ :ش ( ىلوملا هقتعأ نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 :ش ( اهشرأ نمو هتميق نم لقألا نمض ) :م ةيانجل اب ملع ام هنآ لاح لاو يأ :ش (ةيانجلاب ملعي ال وهو)

 همزلي رخآلا نم لقآ ناك امهيأ ةيانج شرأ نمو يناجلا دبعلا ةميق نم لقألا ىلوملا نمض يأ
 وهو « ةياور يف دمحأ لاق هبو « شرألا مامت همزلي : كلام لوق يفو «يعفاشلا لاق هبو كلذ

 . كلام لوق

YAY 



 يف هقحو هنمضيف ‹ هقح توف لوألا يف نأل ؛ شرألا هيلع بجو ةيانحلاب ملعلا دعب هقتعأ نإو

 نأل ؛ اراتخم راص : يناثلا يفو « ملعلا نودب رايتخا ال هنأل ؛ ءادفلل راتخم ريصي الو امهلقأ

 ةبهلاو عيبلا نيهجولا نيذه ىلعو « رخآلل هنم رايتخا هيلع مادقإلاف عفدلا نم هعنمي قاتعإلا

 ةياور ىلع رارقإلا فالخب . هب كلملا لاوزل عفدلا عنمي ام كلذ لك نأل ؛ دالبتسالاو ريبدتلاو

 ؛ كلما لقن هيف سيلو هيلإ عفدلاب بطاخي هل رقملا نإف ةيانحجلا يلو قح هب طقسي ال هنأل « لصألا

 ‹ رقملا هلاق امك رمألا نوكي نأ زاول

 : يخركلا لاقو < ًاريثك وأ ناك ًاليلق :ش ( شرألا هيلع بجو ةيانجلاب ملعلا دعب هقتعأ نإو ) :م
 ةمأ تناك وأ « هربد وأ « هقتع وأ هريغ ىلإ عيبب هكلم نم ىلوملا هجرخأف اطخ ًاليتق دبع لتق اذإو

 هقتعأ اميف يأ :ش ( لوألا يف نأل ) :م ةيانج لا شرأ هيلعف ملعي وهو لجرل هب رقأ وأ اهدلوتساف

 ( امهلقآ يف هقحو هنمضيف ) :م هيلع ينجملا قح يأ :ش ( هقح توف ) :م ةيانحلاب ملعي ال وهو يلولا

 ؛ملعلا نودب رايتخا ال هنأل ؛ ءادفلل ًاراتخم ريصي الو ) :م شرألا نمو ةميقلا نم لقألا نم يأ :ش

 عفدلا نم هعني قاتعإلا نأل ءًاراتخم راص ) :م ةيانجلاب ملعلا دعب هقتعأ اذإ اميف يأ :ش ( يناثلا يفو

 . ءادفلا يأ :ش ( رخآلل هلم رايتخا ) :م قتعلا ىلع يأ :ش ( هيلع مادقإلاف

 دبعلا عاب نأب :ش (عيبلا) :م اهب ملعلا مدعو ةيانج لاب ملعلا وهو :ش (نيهجولا نيذه ىلعو) :م
 ةمأ تناك نأب :ش (داليتسالاو) :م هربد نأب :ش (ريبدتلاو) :م دحأل هبهو نأب :ش (ةبهلاو) :م يناجلا

 :م ءايشألا هذه نم روكذملاب يأ :ش (هب كلما لاوزل عفدلا عني ام كلذ لك نأل) :م اهدلوتساف

 ال نالفل دبعلا نب يناجلا دبعلا هدي يف رقأ اذإ ينعي :ش (لصألا ةياور ىلع رارقإلا فالخب)
 ۰ ۰ . ءادفلل ًاراتخم ريصي

 نالفل وه : لاقف هدفأ وأ هعفداف كدبع وه : هيلو لاقي ةيانج دبعلا ىنج اذإ : هحيضوت

 قح هب طقسي ال هنأل) :م ءادفلل ًاراتخم ريصي ال نهر وأ ريجأ وأ ةيراج وأ يدنع ةعيدو بئاغلا

 (رعملا هلاق امك رمألا نوكي نأ زاوجل ؛ كلملا لقن هيف سيلو هيلإ عفدلاب بطاخي هل رقملا نإف « ةيانحجلا يلو
 ‹ بئاخلا مودق ىلإ رمألا رخآ اهماقأ نإف « ةنيب كلذ ىع ميقي ىتح ةموصخل ا هنع عفدني ملو :ش

 . عفدلا نم هنيكمت عم ةيدلل ًاراتخم ريصي الو ءادفلا وأ عفدلاب بطوح اهمقي مل نإو

 يف عوطقم وهف هقدصو بئاغلا رضح مث ءادفلا راتخا نإف : «هحرش» يف يرودقلا لاقو

 . عفدلاب ءادغلا نم صلختي نأ هنكمب ناك دقو « هرمأ ريغب هريغ كلم رقأ هنأل « ءادفلا

 تئش نإ : هل ليق هقدصف بئاغلا رضح مث عفدلا راتخا نإو « ًاعربتم ناك هراتخا اذإف

 دقو تقولاو كلذ نم دبعلل اكلم راصف « لوألا رارفإلا ىلإ دنتسا قيدصتلا نآل < عفدلا خسفاف

 . ىدفو خسف ءاش نإو « هعفد راتخا ءاش نإف « كلاب سيل نم هعفد
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 ‹ عيبلا هبشأف هرارقإب هل رقملا هقحتسيف رهاظلا يف هكلم هنأل ؛ هتاوخأو عيبلاب يخركلا هقحلأو

 عيبلا قالطإو ‹ فلتخي ال ىنعملا اذكو ءاهنود امو سفنلا مظنني باتكلا يف باوجلا قالطإو

 ‹ هضقنو عئابلل رايخلا ناك اذإ ام فالخب . كلملا ليزي هنأل ؛ يرتشملل رايخلا طرشب عيبلا مظتني

 یس اراب رب م ااا ًاعيب هعاب ولو .لاز ام كلملا نأل ؛ عيبلا ىلع ضرعلا فالخبو

 ريصيف « لدبلا ضبق لبق تبثي ثي هبجوم نأل ؛ةدسافلا ةباتكلا فالخب « هب لاوزلا نأل ؛هملسي

 . ًآراتخم هسفنب

 ةبهلا :ش (هتاوخاو عيبلاب) :م يخركلا نسحلا وبأ رارقإلا قحلأ يآ :ش (يخركلا هقحلاو) :م

 هرارقإب هل رقم ا هقحتسيف رهاظلا يف هكلم هنأل) :م ًاراتخم هتروريص يف ينعي « داليتسالاو ريبدتلاو

 همحر- رفز لوق وهو « لوصألا نع ةجراخ يخركلا ةياور : «حاضيإلا» يفو :ش (عيبلا هبشأف
 دارأو « اهشرأ نمو هتميق نم لقألا نمض هلوق وهو :ش (باتكلا يف باوجلا قالطإو) :م -هللا
 . (اهنود امو سفنلا مظتني) :م يرودقلا باتكلاب

 نم ءادفللاراتخم نوكيف اهنودام ىلع وأ سفنلا ىلع نوكي نأ نم معأ ةيانجلا نأل :ش
 نم لقألا مزلي ملعلا لبق لعف نإف « اهنود ام ىلع وأ سفتلا ىلع ةيانج اب ملعلا دعب ءايشألا هذه
 . شرألاو يناجلا ةميق

 ًاراتخم نوكيال وأ ءادفلل ًاراتخم هب نوكي يذلا ىنعملا يأ :ش (فلتخب ال ىنعملا اذكو) :م
 هوحنو قاتعإلا دعب كلذ لعف ملعاذإف « ملعلا نودب رايتخالا حصي ال هنأل هنود امو سفنلا يف

 داز اميف ةيانجلا يلول قح ال هنأل « لقألا همزليو ًاراتخم نكي مل ملعيو لعف نإو . ًاراتخم ناک

 توفي مل هنأل « كلذ ىلوملا مزلي لقأ يناجلا ةميقت ناك اذإو « لقأ شرألا ناك اذإ شرألا ىلع
 . كلذ ريغ هلعفب

 طرشب عيبلا :ش (كلملا ليزي هنأل ؛ يرتشمملل رايخلا طرشب عيبلا مظتني عيبلا قالطإو) :م

 :م يرتشملل كلملا توبث يفاوفلتخا اوناك نإو « عامجإلاب عئابلا كلم يرتشملل رايتخالا

 هب ًاراتخم نوكي ال ينعي :ش (عيبلا ىلع ضرعلا فالخبو « هضقنو عئابلل رايخلا ناك اذإ ام فالخب)

 : رفز لاقو : « هحرش» يف يرودقلا لاقو . ناك امك انكم عفدلا يقبف :ش (لاز ام كلملا نأل) :م

 . كلملا ةعس ىلع لدي هنأل رايتخا ضوعلا

 (ةدسافلا ةباتكلا فالخب « هب لاوزلا نأل ؛ هملسي ىتح ًاراتخم رصی مل ًادساف ًاعيب هعاب ولو) :م

 نوكي ثيح ريزنخ وأ رمخ ىلع هبتاك نأب ةدساف ةباتك ةيانحل اب ملعلا دعب هبتاك اذإ ينعي :ش

 ضبق لبق تبثي) :م طورشملا ضوعلا ءادأ دنع قتعلا قاقحتسا وهو :ش (هبجوم نأل) :م ًاراتخم

 «حاضيإلا» يفو :ش (اراتخم) :م دقعلا سفنب يأ :ش (هسفنب ريصيف) :م ةباتكلا لدب يأ :ش (لدبلا
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 ريغب هذخآ هل قحتسملا نأل ؛ هنم هبهو اذإ ام فالخب « راتخم وهف هيلع ىنحملا نم هالوم هعاب ولو

 اميف ىلوملا قاتعإ ةلزنمب ىلوملا رمأب هيلع ينجملا قاتعإو « عيبلا نود ةبهلا يف ققحتم وهو ٠ ضوع
 هنأل ؛ ةيانحلاب امل اع ناك اذإ راتخم وهف هصقنف هبرض ولو « هيلإ فاضم رومأملا لسعف نأل ؛ انركذ

 هنأل جيوزتلا فالخب « انلق ال اقلعم نكي مل نإو ۲ اهئطوف ًارکب تناک اذإ اذکو « هنم ًاءزج سبح

 ‹ قالعإ ريغ نم صقني ال هنأل ؛ ةياورلا رهاظ ىلع بيثلا ءطو فالخبو « مكحلا ثيح نم بيع

 ال هنأل مادختسالا فالخبو

 مل زجع مث ةيدلاب ىضقو زجعي نأ لبق مصوخ ناك نإف . زجع مث ةيانجل اب ملعي وهو هبتاك
 نأ هل ناک زجع ىتح هيف مکحی مل نإو « ءاضقلاب مكحتسا لدبلا بوجو نأل « ءاضقلا عفتري

 تاوف رابتعاب عفدلا رذعتل دقعلاب ًاراتخم ريصي : فسوي يبأ نعو . زجعلاب عفدلا نأل « هعفدي

 . ديلا

 هيلع ينجملا نم يأ :ش (هنم هبهو اذإ ام فالخب « راتخم وهف هيلع ينجم ا نم هالوم هعاب ولو) :م

 الإ نوكي ال ثيح :ش (عيبلا نود ةبهلا يف ققحتم وهو « ضوع ريغب هذخأ هل قحتسملا نأل) :م

 . ضوعب كيلمت هنأل ٠ ضوعب

 ةلزنمب ىلوملا رمأب) :م يناجلا دہعلا هيلع ينجملا قتعأ اذإ ينعي :ش (هيلع ينجملا قاتعإو) :م

 يأ :ش (هيلإ فاضم رومأملا لعف نأل) :م همدعو ةيانجلاب ملعلا يف يأ :ش (انركذ اميف ىلوملا قاتعإ

 . هسفنب هقتعأ هنأكف « رمآلا ىلإ

 ىتح هيف برضلا رثأ نآب :ش (هصقنف) :م يناجلا هدبع برض ولو يأ :ش (هبرض ولو) :م
 يأ :ش (هنأل ؛ ةيانجلاب الاع ناك اذإ راتخم وهف) :م برضلا رثأ ريغتب هتميق تلقو « ًالوزهم راص

 يأ :ش (اذكو) :م لكلا سبح ول امك راصف « دبعلا نم يأ :ش (هنم !ءزج سبح) :م ىلوملا نأل

 هب ديقو « قالعإلا نم :ش (انلق امل اقلعم نكي مل نإو « اهتطوف اركب تناك اذإ ) :م ًاراتخم نوکی

 يف ءادفللراتخم ريصي ال قالعإلا نودب اطوت ثيح « بيثلاو ركبلا ءطو نيب قرفلا تابثإل

 . يكاكلا هلاق « ةياورلا رهاظ

 ثيح نم بيع هنأل) :م جيوزتلاب ءادفلل ًاراتخم نوكي ال يأ :ش (جيوزتلا فالخب) م

 ال يأ :ش (بيثلا ءطو فالخبو) :م رهاظ وهو « ًامكحو ةقيقح صقني سيل هنكلو :ش (مكحلا

 ءطولا نآ :فسوي يبأ نع يورو :ش (ةياورلا رهاظ ىلع) :م بيثلا ءطوب ءادفلل ًاراتخم نوكي

 ‹ قالعإ ريغ نم صقني ال) :م بيثلا ءطو نأل يأ :ش (هنأل) :م رفز لاق هبو « بيثلاك رايتخا

 ال) :م مادختسالا نأل يأ :ش (هنأل) :م ًاضيأ ءادفلل ًاراتخم نوكي ال يأ :ش (مادختسالا فالخبو
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 يف نهرلاو ةراجإلاب ًاراتخم ريصي الو ‹ طرشلا رايخ هب طقسي ال اذهلو «كلم اب صتخي
 الو عفدلا توفي ال نذإلا نأل ‹ نيد هبكر نإو ةراجتلا يف نذإلاب اذكو . تاياورلا نمرهظألا

 ىلوملا مزلف ىلوملا ةهج نم هقحل نيدلا نأل ؛ هلوبق نم عنتمي نأ ةيانجلا يلول نأ الإ ةبقرلا صقني

 نإ ءادفلل راتخم وهف رح تنآف هتججش وأ هتيمر وأ ًانالف تلتق نإ : هدبعل لاق نمو : لاق . هتمیق

 ملع الو ةيانج ال هملكت تقو هنأل « ءادفلل ًاراتخم ريصي ال: -هللا همحر- رفز لاقو . كلذ لعف

 قاتعلا وأ قالطلا قلع ول هنأ ىرت الآ ًاراتخم هب ريصي لعف هنم دجوي مل ةيانجلا دعبو « هدوجوب هل

 هنيي يف ثنحبي ال قالطلاو قتعلا تبثو طرشلا دجو مث قتعي ال وأ قلطي ال نأ فلح مث طرشلاب

 .اذهاذك « كلت

 . كلا رايتخا ىلع لدي الف :ش (كلملاب صتخي

 اميف :ش (طرشلا رايخ هب طقسب ال) :م كلم اب صتخي ال مادختسالا نوكلو يأ :ش (اذهلو) :م

 ال ةمدحخلا يف كله ول ىتح « قاب هرايخف يرتشملا همدختسا رايخلا هيف طورشملا دبعلا ناك اذإ

 . ءامرغلل نمضي ال كلهف همادختسا يف نيد هيلع ناک ول اذکو « هيلع نامض

 صقنت ةراجإلا نأل :ش (تاياورلا نمرهظألا يف نهرلاو ةراجإلاب ًاراتخم ريصي الو) :م

 نيدلا ءاضق نم نكي نهرلاو ةراجإلا صقن يف ًارذع هيف ةيانجلا يلو قح مايق نوكيف « راذعألاب

 ‹ ركذامع زارتحا «رهظألا يف »هلوقو « عفدلا نود هزجع ققحتي ملف « ءاش ىتم نهرلا دادرتساو

 ادي هيلع تبثأ هنأل « نهرلاو ةراجإلا يف ًاراتخم نوكي هنأ : لصألا خسن ضعب يف ركذ

 . عيبلاك راصو « ةقحتسم

 نإو) :م عفدلا نع هزجعيال هنأل ًاراتخم نوكي ال ينعي :ش (ةراجتلا يف نذإلاب اذكو) :م

 الو) :م هکلم مایقل :ش (عفدلا توفي ال نذإلا نأل) :م اهلبق اب ةلصاو «نإ »ةملك :ش (نيد هبكر

 :ش (هتميق ىلوملا مزلف ىلوملا ةهج نم هقحل نيدلا نأل ؛ هلوبق نم عنتمي نأ ةيانحج لا يلول نأ الإ ةبقرلا صقني

 . ةميقلا تبجوت هرايتحا نيح نم عفدلا لطبأ ال هنأل

 وأ هتیمر وآ االف تلق نإ : هدبعل لاق نمو) :م :اريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 ال : -هللا همحر-رفز لاقو) :م لاعفألا كلت :ش (كلذ لعف نإ ءادفلل راتخم وهف رح تنأف هتججش

 لعف هنم دجوي مل ةيانجلا دعبو « هدوجوب هل ملع الو ةيانج ال هملكت تقو هنأل « ءادفلل ًاراتخم ريصي

 دجو مث قتعي ال وأ قلطي ال نأ فلح مث طرشلاب قاتسعلا وأ قالطلا قلع ول هنآ ىرت الأ « ًاراتخم هب ريصي

 قاتعلا قيلعت دعب ةدوجوملا نيميلا يآ :ش (كلت هنيمي يف ثنحب ال قالطلاو قتعلا تبثو طرسشلا

 . (اذهاذك) :م طرشلاب قالطلاو
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 اذإ امك راصف « زجنملاك طرشلا دوجو دنع لزنب طرشلاب قلعم او ةيانحجلاب قاتعإلا قلع هنأ : انلو
 ءادتبا ريصي ‹ كبرقأ ال هللاوف رادلا تلخد نإ :هتأرمال لاق نم نأ ىرت الأ « ةيانحلا دعب هقتعأ

 تقلط ىتح ضرمف ًاثالث قلاط تنأف تضرم اذإ : اهل لاق اذإ اذكو . لوخدلا تقو نم ءاليإلا

 نأل دروأ اذإ ام فالخب « ضرما دوجو دعب ًاقلطم ريصي هنأل ًاراف ريصي ضرملا كلذ نم تامو

 ‹ هنع عانتمالا هنكمي ال ام هتحت لخدي الف عنملل نيميلا ذإ ‹ هنع عانتمالا هنكمي قتع وأ قالط هضرغ

 ةلالد اذهف « هلعفي هنأ رهاظلاو ‹ هيلإ ىعاودلا ىوقأ قيلعتب طرشلا ةرشابم ىلع هضرح هنألو

 تام مث هقتعأف ءاضق ريغب وأ ءاضقب هيلإ عفدف ًادمع لجر دي دبعلا عطق اذإو : لاق . رايتخالا

 هقتعي مل ناك نإو « ةيانجلاب حلص دبعلاف ديلا عطق نم

 دنع :ش (زجنملاك طرشلا دوجو دنع لزني طرشلاب قلعملاو ةيانحل اب قاتعإلا قلع هنأ : انلو) :م

 [. . .] « أطخ الجر لتق دبعلا نأك راصف يأ :ش (ةيانجلا دعب هقتعأ اذإ امك راصف) :م هدوجو

 . اذهاذكف « ءادفلل ًاراتخم نوكي كلذ دعب هقتعأف ىلوملا قلعملا

 ريصي كبرقأ ال هللاوف رادلا تلخد نإ هتأرمال لاق نم نأ ىرت الأ) :م :هلوقب كلذ حضوأ مث

 ةيانج لا دعب هقتعأ هنأك ريصي انه اذكف « لوقلا تقو نم نأل :ش (لوخدلا تقو نم ءاليإلا ءادتبا

 . كلذب ملعي وهو

 ضرلا كلذ نم تامو تقلط ىتح ضرمف ثالث قلاط تنأف تضرم اذإ اهل لاق اذإ اذكو) :م

 ىلإ قالطلا فاضأ امل هنأل :ش (ضرلا دوجو دعب ًاقلطم ريصي هنأل) :م ةأرملا ثرتف :ش (اراف ريصي

 عانتمالا هنكمي قتع وأ قالط هضرغ نأل دروأ اذإ ام فالخب) :م هضرم دعب اهقلط هنأك راص ضرما

 (هنع عانتمالا هنكمي ال ام هتحت لخدي الف) :م عنملا هنييي نم دارأ ضرغ هنأل :ش (عنملل نيميلا ذإ «هنع

 نكي ملو« هنيي تحت ًالخاد كلذ نكي ملف « فلحلا لبق هقلع ام عانتمالا ىلع ردقيال هنأل :ش

 كلذ دري ملف لبقتسملا يف ثدحي ام هنع عانتمالا نكيي ام اهنم دارملا ناك لب « مهنيميب ًادارم كلذ

 . انيلع

 طرشلا يأ :ش (هيلإ يعاودلا ىوقأ قيلعتب) :م جشلا وأ يمرلا وأ لتقلا وهو :ش (طرشلا ةرشابم

 .(رايتخالا ةلالد اذهف) م ةيرحلا يف هنم ةبغر :ش (هلعفي هنآ رهاظلاو) :م ةيرحلا وهو

 وأ ءاضقب هيلإ عفدف ًادمع لجر دي دبعلا عطق اذإو) :م :عماجلا يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 هقنعب مل ناك نإو « ةيانجلاب حلص دبعلاف ديلا نم تام مث) :م هيلع ينجملا يأ :ش (هقتعأف ءاضق ريغب
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 ىرسو هقتعي مل اذإ هنآ وهو ‹« كلذ هجوو . هنغ اوفعا وأ هولتقا : ءايلوألل ليقو ‹ ىلوملا ىلع هدر

 اهنيب صاصقلا يرجي ال دبعلا فارطأ نأل ؛ لالا نع ناك حلصلا نأل ؛ ًالطاب عقو حلصلا نأ نيبت

 حلصلا ناكف ‹ دوقلا وه بجاولا اغنإو « بجاو ريغ لاملا نأ نيبت ىرس اذإف « رحلا فارطأ نيبو

 ملعلا عم اهتدع يف ثالثلا ةقلطملا ئطو اذإ امك « ةهبشلا ثروي ال لطابلاو لطبف لدب ریغب ًاعقاو

 هدصق ىلع لدي قاتعإلا ىلع همادقإ نأل ؛ هقتعأ اذإ ام فالخب صاصقلا بجوف هيلع اهتمرحب

 نأ الإ هل ةحص الو ‹ هحيحصت دصقي فرصت ىلع مدقآ نم نأ : رهاظلا نأل ؛ حلصلا حيحصت

 دقو حصب هب ىلوملا يضرو هيلع صن ول اذهلو . اهنم ثدحي امو ةيانجلا نع احلص لعجي
 نع اضوع هنوكب ىضرأ نوكي ليلقلا نع اضوع دبعلا نوكي يضر امل هنأل ؛ هب ىلوملا يضر

 ء ءادتبا حلصلا دجوي مل قتعي مل اذإو « ءادتبا قاتسعإلا نمض يف حلصلا حصي قتعأ اذإف « ريثكلا

 دریف ًالطاب عقو لوألا حلصلاو

 اذإ امهنيب قرفلا نايب هب ديري :ش (كلذ هجوو . هلع اوفعا وأ هولتقا : ءايلوألل ليقو ‹ ىلوملا ىلع هدر

 عقو) :م عفدلا يأ :ش (حلصلا نأ نيبت ىرسو هقتسعي مل اذإ هنأ وهو) :م قتعي مل اذإ امهنيبو قتعأ

 « ءادفلا وه يلصألا بجوملا نأ « خياشملا ضعب هراتخا ام ىلع ءانب ًاحلص هامسو :ش (ًالطاب

 نع ناك حلصلا نأل) :م ًالطاب عقو امنإو « هب ةيانجلا بجوم طوقسل حلصلا ةلزنب عفدلا ناكف

 «بجاو ريغ لاملا نأ نوبت ىرس اذإف « رحلا فارطأ نيبو اهنيب صاصقلا يرجي ال دبعلا فارطأ نأل ؛ لاما

 ناك يذلا نأل :ش (لطبف لدب ريغب ًاعقاو حلصلا ناكف) :م صاصقلا يأ :ش (دوقلا وه بجاولا امنإو

 لطابلاو) :م لطبف حلصلا تقو نكي مل لتقلا نم دجو يذلاو « لاز دق لاملا وهو هنع حلصلا عقو

 ريصي ال هنإف :ش (هيلع اهتمرحب ملعلا عم اهتدع يف ثالثلا ةقلطملا ئطو اذإ امك « ةهبشلا ثروبي ال

 . (صاصقلا بجوف) :م دحلا ءردل ةهبش

 (رهاظلا نأل ؛ حلصلا حيحصت هدصق ىلع لدي قاتعإلا ىلع همادقإ نأل ؛ هقنعأ اذإ ام فالخب) :م

 حيحصلا راهظإل :ش (هحيحصت دصقي فرصت ىلع مهنم مدقأ نم نأ) :م هل دقعملا لاح نم :ش

 ثدحي امو ةيانجلا نع احلص لعجي نأ الإ) :م حلصلا اذهل :ش (هل ةحص الو) :م لطابلا نم ًارارق

 . قاتعإلا ىلع مادقإلا يقبف كلذ نع ًاحلاصم لعجيف :ش (اهنم

 :م اهنم ثدحيامو ةيانحجلا نع ًاحلص دبعلا نوكي نأ ىلع يأ :ش (هیلع صن ول اذهلو) :م

 رهو :ش (ليلقلا نع ًاضوع دبعلا نوكي يضر امل هنأل ؛ هب ىلوملا يضر دقو حصي هب ىلوملا يضرو)

 حصي قتعأ اذإف) :م سفنلا ىلإ ةيارسلا وهو :ش (رسيثكلا نع اضوع هنوكب ىضرأ نوكي) :م ديلا
 دريف ًالطاب عقو لوألا حلصلاو « ءادتبا حلصلا دجوي مل قتعي مل اذإو « ءادتبا قاتعإلا نمض يف حلصلا
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 دي عطق لجر خسنلا ضعب يف ركذو . لتقلاو وفعلا يف مهتريخ ىلع ءايلوألاو ىلوملا ىلإ دبعلا
 نم تام مث هدي ةعوطقملا هقتعأف هيلإ هعفدو دبع ىلع هدي ةعوطقملا عطاقلا حلاصف ًادمع لجر

 اذإ اميف الاكشإ دري عضولا اذهو « ةياورلا نم انركذ ام رخآ ىلإ ةيانح لاب حلص دبعلا: لاق كلذ

 :ليق ‹ بجي لاق انههو ‹ كلانه صاصقلا بجي ال ثيح تامو سفنلا ىلإ ىرس مث ديلا نع افع

 امهنيب : ليقو ‹ ناسحتسالاو سايقلا ىلع اعيمج ناعضولا نوكيف سايسقلا باوج انهه ركذ ام
 حصيف رهاظلا ثيح نم ديلا يف هل ناك قحا نأل ؛ ارهاظ حص ديلا نع وفعلا نأ ههجوو « قرف

 . صاصقلا بوجو عنمل كلذ ىفكف ةقيقح ًادوجوم ىقبي اًمكح لطب نإو كلذ دعبف « ًارهاظ وفعلا

 « لام ىلع اهنع حلاص ثيح اهررقي لب « ةيانجلا لطبي ال حلصلا انهه امأ

 خسن يأ :ش (خسنلا ضعب يف ركذو « لتقلاو وفعلا يف مهتريخ ىلع ءايلوألاو ىلوملا ىلإ دبعلا

 عطق لجر) :م : هيف «يفاكلا» بحاصو «هعماج» يف مالسإلا رخف حرص هبو « «ريغصلا عماجلا»

 ‹كلذ نم تام مث هدي ةعوطقملا هقتعأف هيلا هعفدو دبع ىلع هدي ةعوطقملا عطاقلا حلاصف ًادمع لجر دي

 هقتعي مل نإو ينعي :ش (ةياورلا نم انركذ ام رخآ ىلإ ةيانجلاب حلص دبعلا) :م : فنصملا يآ :ش (لاق

 نإ: ليق :ش (عضولا اذهو ) :م وفعلاو لتقلا نيب مهتريخ ىلع ءايلوألا لعجيو « هالوم ىلإ در

 . ةفورعملا ريغلا ةخسنلا وهو يناثلا عضوملا

 ىرخألا ةخسنلا يفو « ةفورعملا ةخسنلا يف « ريخصلا عماجلا» عضو يأ : يزارتألا لاقو

 سفتلا ىلإ ىرس مث ديلا نع افع اذإ اميف) :م :هلوق يهو ةلأسملا هذه يف :ش (الاكشإ دري) :م ًاعيمج

 ؟ ةهبش ديلا نع وفعلا نوكل ةيدلا بجت له ةمث ينعي :ش (كلانه صاصقلا بجي ال ثيح تامو

 هجواذهو ‹« صاصقلا يأ :ش (بجي لاسق) :م ةلأسملا هذه يف يأ :ش (انههو) :م

 نم :ش (انهه ركذ ام: ليق) :م :هلوقب لاكشإلااذه عفد هجو ىلإ فنصملا راشأ مث «لاكشإلا

 ناعضولا نوكيف) :م ناسحتسالا باوج كانه ركذ امو :ش (سايقلا باوج) :م صاصقلا بوجو

 لصحو « عفادتلا عفدناف يناشلا يف :ش (ناسحتسالاو) :م لوألا يف :ش (سايقلا ىلع اعيمج

 . قفاوتلا

 ةلأسمو ةلأسملا هذه نيب : ينعي « رهاظ قرف نيعضولا نيب يأ :ش (قرف امهنيب :ليقو) :م

 . ةيدلا تبجو لب « ةمث بجي ملو انه صاصقلا بجو ثيح ديلا نع وفعلا

 نم ديلا يف هل ناك قحلا نأل ؛ ًارهاظ حص ديلا نع وفعلا نأ) :م قرفلا هجو يأ :ش (ههجوو) :م

 نإو كلذ دعبف) :م هلطبي اهنع وفعلا نأل « ةيانجلا هب لطبيو :ش (ارهاظ وفعلا حصميف رهاظلا ثيح
 .صاصقلا بوجو عنمل كلذ ىفكف «ةقيقح ًادوجوم ىقبي) :م ةيارسلاب وفعلا مكح يأ :ش (امكح لطب

 ‹ صاصقلا بجو :ش (لام ىلع اهنع حلاص ثيح اهررقي لب ء ةيانحجلا لطبي ال حلصلا انهه ام
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 نم هانركذ ام جيرختلاف هقتعأ اذإ امأ ‹ هقتعي مل اذإ اذه « ةبوقعلا عنتمت مل ةيانج لا لطبي مل اذإف

 ةيانجلاب ملعي ملو ىلوملا هقتعأف مهرد فلأ هيلعو ةيانج هل نوذأملا دبعلا ىنج اذإو : لاق . لبق

 امهنم دحاو لك نيقح فلتأ هنأل ةيانجملا ءايلوأل ةميقو « نيدلا بحاصل ةميق ‹ ناتميق هيلعف
 نكييو عامتجالا دنع اذكف ‹ ءامرغلل عيبلاو « ءايلوألل عفدلا : دارفنالا ىلع ةميقلا لكب نومضم

 امهنمضيف ءامرغلل عابي مث ةيانجلا يلو ىلإ عفدي نأب ةدحاولا ةبقرلا نم ءافيإ نوقحلا نيب عمجلا

 ‹ فالتإلاب

 . صاصقلا ينعي :ش (ةبوقعلا عنتمت مل ةيانحجلا لطبت مل اذإف) :م هلوق ىنعمو

 وهو :ش (لبق نم هانركذ ام جيرختلاف هقنعأ اذإ امأ « هقتعي مل اذإ) :م هانركذ يذلا :ش (اڌه) :م

 . حلصلا حيحصت هدصق ىلع لدي قاتعإلا ىلع همادقإ نأل هلوق

 فلآ هيلعو ةيانج هل نوذأملا دبعلا ىنج اذإو) :م :«ريغصلا عماجل ا »يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 ىلوملا ىلعف يآ :ش (هيلعف) :م هيلع ينبيل ملعلا مدعب ديق :ش (ةيانجل اب ملعي ملو ىلوملا هقتعأف مهرد
 يف دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق هبو :ش (ةيانجلا ءايلوأل ةميقو « نيدلا بحاصل ةميق « ناتميق) :م

 ىلع ةميقلا لكب نومضم امهنم دحاو لك نيقح فلتأ) :م نوذأملا نأل يأ :ش (هنأل) :م كلامو ةياور

 نكميو) :م نيقحلا عامتجا يأ :ش (عامتجالا دنع كلذكف « ءامرغلل عيبلاو « ءايلوألل عفدلا : دارفنالا

 نوكيل ناعمتجي الف نييفانتم انوكي نأ زوجي عامتجالا دنع كلذك هنوك دارفنالا ىلع ةميقلا

 . امهيلع دراو فالتإلا

 ةبقرلا نم) :م ءافيإلا ثيح نم يأ :ش (ءافيإ) :م نكم امهنيب عمجملا :باوحجلا ريرقتو

 :م نيتميقلا ىلوملا نمضي يأ :ش (امهنمضيف ءامرغلل عاب مت ةيانجلا يلو ىلإ عفدي نأب ةدحاولا
 يف عفد نإف « ءادفلاو عفدلا نيب ىلوملا ريخي نيد هيلعو ىنج اذإ دبعلا نأ لصألاو :ش (فالتإلاب)

 ‹ نيقحلا ىفوي هب هنأل عفدلاب انأدب امنإو « ةيانحجلا باحصأل ناك ءيش لضف نإف « ءامرغلا نيد

 يف هعيبي انأدب ىتمو « نويدلا بابرأل هدعب عابي مث « عفدلاب يفو ريصي ةيانحجلا يلو قح نإف
 . هتيانج ةدم يف دجوي ملو كلم ا يرتشملل ددجت هنأل « ةيانجلاب عفدلا رذت نيدلا

 قح تابثإ اهنأب : بيجأو ؟ًابجاو هدعب نيدلاب عيبلا ناك اذإ عفدلا ةدئاف ام : ليقف

 لطبي مل اغإو « ًاضارغأ نايعألا يف سانلل نإف « نيدلاب ءادفلاب ةيانجلا يلول صالختسالا

 مث «ًالوغشم هعفد بجو ًالوغشم ناك اذإف « ًارح هتروريص اهبجوم نأل « ةيانجلا ثودحل نيدلا

 تبشي مل نإف « مهكلم ىلع عيب هنأل « ةيانجلا ءايلوأ ىلإ فرص ءيش هنمث نم لضفو عيب اذإ

 ملعلا مدعب ةلأسملا ديق اغإو « لوألا ىلوملا كلم ىلع عيب ول امك ةيرحلا لاح ىلإ رخأت نيدلاب
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 نأل ؛ءامرغلا ىلإ ىلوملا اهعفديو ىلوملل ةدحاو ةميق بجت ثيح يبنجأ هفلتأ اذإ ام فالخب
 بحبي انھھو . هنود هنأل ؛ قحلا هتلباقم يف رهظي الف كلملا مكحب ىلوملل نمضي اغنإ يبنجألا

 نوذأملا ةمألا تنادتسا اذإو : لاق . امهنمضيف نارهظيف حيجرت الف قحلا فالتإب امهنم دحاو لكل

 دلولا عفدي مل ةيانج تنج نإو « نيدلا يف اهعم دلولا عابي هنإف « تدلو مث اهتميق نم رشكأ اهل

 ىلإ يرسيف « ءافيتسا اهتبقرب قلعتم اهتمذ يف بجاو اهيف يمكح فصو نيدلا نأ قرفلاو ءاهعم
 امإو ‹اهتمذ يف ال ىلوملا ةمذ يف عفدلا بوجو نأل ؛ ةيانجلا فالخب ‹ نوهرملا دلوك دلولا

 يقيقحلا لعفلا رثأ اهيقالب

 هيلع ناك ةيانحجلاب ملاع وهو هقتعأ ول هنأل « ناتميق هيلعف فنصملا لوق وهو « انلق امك هيلع ينبيل

 ملعلا دعب قاتعإلا نأل « نيدلا بحاصل دبعلا ةميقو اهئايلوأل سفنلا يف ةيانجلا تناك اذإ ةيدلا

 . ةميقلا نود شرألا بجوي ةيانحلاب

 م ءامرغلل نمضيال يبنجأ نوذأملا دبعلا فلتأ اذإ يأ :ش (يبنجأ هفلتأ اذإ ام فالخب) :م

 مكحب ىلوملل نمضي اغنإ يبنجألا نأل ؛ءامرغلا ىلإ ىلوملا اهعفديو ىلوملل ةدحاو ةميق بجت ثيح)

 يبنجألا نمضي ال ينعي « كلم ا نود قحا نأل يأ :ش (هنود هنأل ؛ قحلا هتلباقم يف رهظي الف كلم ا

 . دبعلا ةميق ىوس

 حيجرت الف يأ :ش (نارهظيف حيجرت الف قحلا فالتإب امهنم دحاو لكل بجي انههو) :م

 :م امهمكح رهظي الف ‹ ىلوملا كلم ىلإ ةبسنلاب عوجرمامهقح نأل « رخآلا ىلعامهدحأل
 . امهقح فلتأ هنأل « ةيانجلا يلوو نيدلا بحاصل قاتعإلا يلولا نمضيف يأ :ش (امهنمضيف)

 نم رثكأ اهل نوذأملا ةمألا تنادتسا اذإو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 مل ةيانج تنج نإو « نيدلا يف اهعم دلولا عابي هنإف ) :م اهجوز نم يأ :ش ( تدلو مث اهتميق
 يمكح فصو نيدلا نأ ) :م نيتلأسملا نيب :ش ( قرفلاو ) :م ةمألا مألا عم يأ :ش ( اهعم دلولا عفدي

 ‹ ءافيتسالا ثيح نم يأ :ش ( ءافيتسا اهتبقرب قلعتم اهتمذ يف بجاو ) :م ةمألا يف يأ :ش (اهيف

 ةيعرشلا فاصوألا نم تناكف « امهريغ وأ عيبب اهتبقر يف فرصتلا نم ًاعونم ىلوملا راص ينعي

 عم عابي هنإف ‹ ةنوهرملا ةيراجلا دلوك يأ :ش ( نوهرملا دلوك دلولا ىلإ يرسيف ) :م مألا يف ءاقلإ

 يف ال ىلوملا ةمذ يف عفدلا بوجو نأل) :م اهعم دلولا عفدي مل ثيح :ش (ةيانجلا فالخب) :م

 لعفلا رثأ اهيقالي اغنإو) :م دلولاب قلعتي الف قحا نع ةيلاخ اهتبقرو ةمألا ةمذ يف يأ :ش (اهتمذ

 . يسحلا :ش (يقيقحلا
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 لجرل دبعلا ناك اذإو: لاق ةيقيقحلا فاصوألا نود ةيعرشلا فاصوألا يف ةيارسلاو عفدلا وهو

 نأ معز امل هنأل ؛ هل ءيش الف اطخ لجرلا كلذل أيلو دبعلا لتقف هقتعأ هالوم نأ رخآ لجر معز

 نم ةلقاعلا ىلع قدصيال هنأ الإ ‹ ىلوملاو دبعلا أربأو ةلقاعلا ىلع ةيدلا ىعدا دقف هقتعأ هالوم

 ‹ نامضلل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ هدنسأ هنأ امل نامضلل ركنم هنأل دبعلا لوق لوقلاف « رح تنأو

 اذإ امك راصو « ءادف وأ ًاعفد ىلوملا ىلع دبعلا ةيانج ىف بوجولاو « هقر فرع اذإ اميف مالكلا ذإ

 يتأرما تقلط: لاق وأ « يبص انأو يراد تعب وأ ‹ يبص انأو ينآرما تقلط : لقاعلا غلابلا لاق

 ‹ ًافورعم هنونج ناک دقو نونجم انأو يراد تعب وأ « نونجم انآو

 نم مكحلا ةيارس يأ :ش (ةيقيقحلا فاصوألا نود ةيعرشلا فاصوألا يف ةيارسلاو عفدلا وهو) :م

 مل كلذلف « يقيقحلا لعفلا رثأ عفدلا بوجو نم يقيقحلا ال يعرشلا فصولا يف دلولا ىلإ مألا

 . دوسأ اهدلو نوكي نأ مزلي ال ءادوس ةمألا تناك ول اذهلو « دلولا ىلإ رسي

 معز لجرل دبعلا ناك اذإو) :م : ريغصلا عماجل ا » يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 هقتعأ هنأ معز يذلا يأ :ش (هل ءيش الف اطخ لجرلا كلذل ًايلو دبعلا لتقف هقتعأ هالوم نأ رخآ لجر

 :ش (ىلوملاو دبعلا أربأو ةلقاعلا ىلع ةيدلا ىعدا دقف هقتعأ هالوم نأ معز امل هنأل) :م ريثك الو ليلق ال

 نأ ريغ يأ :ش (هنأ الإ) :م همعزب ذخاؤم ناسنإللا نأل « ىلوملا ءاربإو دبعلا ءاربإ ًاضيأ ىعداو يأ

 . ًالصأ ءيش هل نوكي الف :ش (ةجح ريغ نم ةلقاعلا ىلع قدصي ال) :م معازلا اذه

 لجرل لاقف دبعلا قتعأ اذإو) :م «ريغصلا عماجلا » يف -هللا همخر- دمحم يأ :ش (لاق) :م
 هنيمي عم يأ «:ش (دبعلا لوق لوقلاف « رح تنأو هتلتق : رخآلا لاقو « دبع انأو أطخ كاخأ تلق

 - يعفاشلا صن وهو امهدحأ « ناهجو هيف :-هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاقو . عامجإلاب

 هنأ ال نامضلل ركنم هنأل) :م يناجلل لوقلا نأ : يناثلاو « هنيي عم ىلوملل لوقلا نأ -هللا همحر

 بوجولاو « هقر فرع اذإ اميف مالكلا ذإ ‹ نامضلل ةيفانم) :م ةمولعم يأ :ش (ةدوهعم ةلاح ىلإ هدنسأ

 ثيح نمو « ةيانجلا يلو ىلإ عفدلا ثيح نم يأ :ش (ءادف وأ ًاعفد ىلوملا ىلع دبعلا ةيانج يف

 خيراتلا كلذل ركنم هل رقملاو هرارقإ يف اقباس اخيرات ىعدا دق دبعلا نأب ضرتعاو « ءادفلا

 . هلوق لوقلا نوكي نأ يغبنيف

 ركنم وهانه اهو « رارقإلا لصأ دوجو دعب حيجرتلل خيراتلا رابتعا نآب : بيجأو
 . قلخأ وأ قلخت نأ لبق كتقتعأ هدبعل لوقي نمك راصف «هلصأل

 تعب وأ ‹ يبص انو يتأرما تقلط لقاعلا غلابلا لاق اذإ امك) :م اذه مكح يأ :ش.(راصفو) :م

 ًافورعم هنونج ناک دقو ‹ نونجم انأو يراد تعب وأ نونجم انأو يتأرما تقلط : لاق وأ « يبص انآو يراد
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 : تلاقو ‹ يتمأ تنأو كدي تعطق : اهل لاق مث ةيراج قتعأ نمو: لاق . انرکذ ال هلوق لوقلا ناک

 دنع اذهو« ًاناسحتسا ةلغلاو عامحجلا الإ اهنم ذخأ ام لك كلذكو « اهلوق لوقلاف ةرح انأو اهتعطق

 هدرب رمؤي هنيعب ًامئاق ايش الإ نمضي ال : دمحم لاقو .-هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ

 ةلأسملا يف امك هل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ لعفلا هدانسإل نامضلا بوجو ركنم هنأل اهيلع
 ىعدا مث اهنم ذخألاب فرتعا ثيح اهديب رقأ مئاقلا ءيشلا يفو « ةلغلاو ءطولا يف امكو ءىلوآلا

 ببسب رقأ هنأ: امهلو . اهيلإ درلاب رمؤي اذهلف « ركنملا لوق لوقلاو ‹ ةركنم يهو اهيلع كلمتلا
 ينيعو ىنميلا كنيع تأقف : هريغل لاق اذإ امك « هلوق لوقلا نوكي الف هئربي ام یعدا مث نامضلا

 ةءوقفم ىنميلا كنيعو اهتأقف لب ال : هل رقملا لاقو تئقف مث « ةحيحص ىنميلا

 ‹ نامضلل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ « هدنسأ هنأ امل »هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انركذ امل هلوق لوقلا ناك

 رقملا لاقو « يبص انو نالفل لاملا اذهب تررقأ : لاق اذإ اذكو . كلذ يفاني نونجملاو يبصلا نأل

 . رارقإلا بوجو يفاني يبصلا نأل « رقملا لوق لوقلاف غلاب تنأو تررقأ لب :هل

 :اهل لاق مث ةيراج قتعأ نمو) :م : ريغصلا عماجل ا » يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 عامجلا الإ اهنم ذخأ ام لك كلاذكو « اهلوق لوقلاف ةرح انأو اهتعطق : تلاقو « يتمأ تنآأو كدي تعطق

 «يتمأ تنأو كلمع ةلغ كنم تذخأ : لاق وأ «ىتمأ تنأو كتعماج لاق نأب :ش (ةلغلاو

 ناحستسالا ثيح نم يأ :ش (اًتاسحتسا) :م ىلوملل لوقلا نإف قتعلا دعب كلذ ناك لب : تلاقف

 . (-هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م ىلوملل لوقلا نوك يأ :ش (اذهو) :م

 اذإ الإ ىلوملا نمضي ال يأ :ش (هنيعب امئاق ئيش الإ نمضي ال :-هللا همحر- دمحم لاقو) :م

 هدرب رمؤي) :م هيف اوعمجأ هج ولا اذه ىلع هيف فلتخاو « هدي يف مئاق ذوخًاملاو هنيعب ءيش ذخآب رقأ

 بوجو ركنم) :م ىلوملا نأل يأ :ش (هنأل) :م -هللا همحر- رفز لاق دمحم لوقبو :ش (اهيلع

 : هلوق ىلإ اهب راش :ش (ىلوألا ةلأسملا يف امك هل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ لعفلا هدانسإل نامضلا

 لوقلاف رح تنأو هتلتق :رخآلا لاقو « دبع انأو أطخ كاخأ تلتق : لجرلل لاقف دبعلا قتعأ اذإو

 . دبعلا لوق

 ىعدا مث اهنم ذخألاب فرتصعا ثيح اهديب رقأ مئاقلا ءيشلا يفو ‹ ةلغلاو ءطولا يف امكو) :م

 ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو . اهيلإ درلاب رمؤي اذهلف ءركنملا لوق لوقلاو « ةركنم يهو اهيلع كلمتلا
 الف هئربي ام ىعدا مث نامضلا ببسب رقأ) :م ىلوملا نأ يأ :ش ( هنأ) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو

 ديري :ش (تئقف مث «ةحيحص ىنميلا ينيعو ىنميلا كنيع تأقف : هريغل لاق اذإ امك « هلوق لوقلا نوكي

 :ش (ةءوقفم ىنميلا كنيعو اهتأقف لب ال : هل رقما لاقو ) :م ًاشرأو اصاصق نيعلا نامض نع هتءارب هب

 صاصقلا طقسي طقس مث ًاحيحص ناك نإ فلاتلا وضعلا نأ امل هيلع ةيدلا فصن بوجو يعدي
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 اهعطق ول اهدي نمضي هنأل ؛ نامضلل ةيفانم ةلاح ىلإ هدنسأ ام هنأل اذهو « هل رقملا لوق لوقلا نإف

 نأل ؛ ةلغلاو ءطولا فالخب ‹ نمأتسم وهو هذخآ اذإ يبرحلا لام نمضي اذكو « ةنويدم يهو

 ال ةنويدم تناك نإو ‹اهتلغ نم هذخأ اذإ اذكو . رقعلا بجوي ال ةنويدملا هتمأ ىلوملا ءطو

 دبعلا رمأ اذإو : لاق. نامضلل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ دانسإلا لمحف هيلع نامضلا بجوي

 ‹ ةقيقح لتاقلا وه هنأل ؛ ةيدلا يبصلا ةلقاع ىلعف هلتقف لجر لتقب ارح ًايبص هيلع روجحللا

 ‹ لبق نم انیب ام ىلع ءاوس هؤطخو هدمعو

 ًافالخ اندنع ريخت ريغ نم صاصقلا يف ءادتبا هقح هنأل « شرألا ىلإ فلتلا قح لخدي ملو

 وأ ادمع تئقف اذإ نيعلا يف صاصق ال : ٠ ةريخذلا»و «حاضيإلا يف ركذ نكل « ةثالثلا ةمئألل

 . اهؤوض بهذو ةمئاق تناك اذإ صاصقلا بجي اغإو ءًاطخ

 نكلو ءاهؤوض بهذو اهبرض اذإ صاصقلا اغإ « ةقدحلا يف صاصق ال :«ىفصتسملا »يفو

 عبصإب ناسنإ ريغ برض ول هنأ : «سانجألا » ىلإ تاياورلا هذه ركذ دعب «ةريخذلا» يف ركذ

 كلت ىلع باتكلا يف ركذ ام لمحي « صاصقلا هيفف كلذ دعب دجو اهؤوض بهذف ةقيقح ةبرض
 ام ىعدا مث نامضلا ببسب رقآ هلوق ىلإ هب ريشي :ش (اذهو « هل رقملا لوق لوقلا نإف) :م ةياورلا

 ببس دنسأ ام يأ :ش (هدنسأ ام) :م رقملانأل يأ :ش (هنأل) :م هل لوقلا نوكيالف «هئربي

 ول) :م ةمألا دي يأ :ش (اهدي نمضي هنأل ؛ نامضلل ةيفانم ةلاح ىلإ) :م عطقلا وأ ذخألا وهو نامضلا

 . ةنويدم اهنأ لاحلاو يأ :ش (ةنويدم يهو اهعطق

 لاقو . نمأتسم هنأ لاحلاو يأ :ش (نماتسم وهو هذخأ اذإ يبرحلا لام نمضي اذكو) م

 ةلأسل ًانايب هركذ هنكل ‹ عطقلا ةلأسم نم هيف نحن ام قلعت هل سيل اذه :-هللا همحر- لمكألا

 هل لاقف « انيلإ اجرخأ مث يبرح لام ذخأو نامأب برحلا راد لخد ملسم : اهتروص « ىرخأ

 . فالخلا ىلع اهنإف ملسم انآو ينم تذخأ لب ال : لاقف يبرح تنأو الام كنم تذحأ ملسملا

 امع باوج وهو « ةلغلاو ءطولا يف امك »: هلوقب لصتي اذه :ش (ةلغلاو ءطولا فالخب) :م

 ةمألا ءطواذكو :ش (رقعلا بجوي ال ةنويدملا هتمآ ىلوملا ءطو نأل ) :م -هللا همحر- دمحم هساق

 هيلع نامضلا بجوب ال ةنويدم تناك نإو ءاهتلغ نم هذخأ اذإ اذكو) :م رقعلا بجوي ال ةنوهرملا

 . نامضلل يأ :ش (نامضلل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ دانسإلا لمحف

 روجحلملا دبعلا رمآ اذإو) :م : ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق):م ٠

 ءاوس هؤطخو هدمعو ‹ ةقيقح لتاقلا وه هنأل ؛ ةيدلا يبصلا ةلقاع ىلعف هلتقف لجر لقب ارح ايبص هيلع

 هنأل « ارح يبصلا نوكي نأب ديقو < ًابتاكم وأ ًانوذأم ًاضيأ ناك ءاوسو :ش (لبق نم انیب ام ىلع

 . ءادفلاو عفدلا نيب ريخم هالومف ًادبع ناك ول
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 اهيف ةذخاؤملا نأل ؛ امهلاوقأب ناذخؤي ال امهنأل ًايبص رمآلا ناك اذإ اذكو .رمآلا ىلع ءيش الو

 نوعجريو ًادبأ رمآلا يبصلا ىلع يبصلا ةلقاعل عوجر الو ء امهلوق ربتعا امو « عرشلا رابتعاب

 ‹دبعلا ةيلهأ ناصقنل ال ‹ لاز دقو ىلوملا قحل رابتعالا مدع نأل قاتعإلا دعب رمآلا دبعلا ىلع
 ًادبع رمآلا نوكي نأ : هانعم ءًادبع رمأ نإ كلذكو : لاق . ةيلهألا رصاق هنأل ؛ يبصلا فالخب

 لوألا ىلع هل عوجر الو ءادفلا وأ عفدلاب لتاقلا ىلوم بطاخي امهيلع ًاروجحم ًادبع رومأملاو

 عفد يف رطضم ريغ هنأل ؛ دبعلا ةميقو ءادفلا نم لقأب قتعلا دعب عجري نأ بجيو « لاحلا يف

 ءًاطخ هدمع نأل ؛ًاريغص لتاقلا دبعلاو ًادمع ناك اذإ اذكو « طخ لتقلا ناك اذإ اذهو « ةدايزلا

 رحلا نيب هنايرل صاصقلا بجي ًاريبك ناك اذإ امأ

 ام ىلإ ةراشإ « هدبع ةميقب قاتعإلا دعب رمآلا روجحملا ىلع هالوم عجري ءادفلاو عفدلا دعب مث

 ؛امهلاوقأب ناذخؤي ال امهنأل ًايبص رمآلا ناك اذإ اذكو « رمآلا ىلع ءيش الو) :م نينجلا لصف ليبق هركذ

 ىلع يبصلا ةلقاعل عوجر الو «امهلوق) :م عرشلا يآ :ش (ربتعا امو ‹ عرشلا رابتعاب اهيف ةدخاؤملا نأل

 . (قاتعإلا دعب رمآلا دبعلا ىلع نوعجريو «ًادبأ رمآلا يبصلا

 : «يشاترمتلا»و «يبوبحملا عماجلا» يف ركذ هنأل ‹ فعض ةياورلا هذه يفو :«ةياهنلا »يفو

 « ةراجتلا يف نوذأملا دبعلا ناك اذإو . قتعلا دعب الو « لاحلا يف ال دبعلا ىلع مهل عوجر الو

 ةيانجو « ةيانج نامض وه اغنإو « بصخغي ال رحلا نأل « بصغلا نامضب سيل نامضلا اذه نأل
 يف ركذام نأ ملعناذل[. . .1 ىلإ لاحم «ينغملا »يف ركذاذكو « قتعلا دعب همزلت ال دبعلا

 . تاياورلا هذه ةلاحمل فعض عون باتكلا

 قحل رابتعالا مدع نأل يأ :ش (ةيلهآ ناصقنل ال « لاز دقو ىلوملا قحل رابتعالا مدع نأل) :م

 قح لاز دقو :ش (ةيلهألا رصاق هنأل يبصلا فالخب دبعلا) :م : ةيلهأ ناصقنل لاز دقو « يلولا

 .هتيلهأ روصقل هلوق ربتعي مل يبصلا يفو « عناملا لاوزل ذخؤيف قتعلا دعب ىلوملا

 كلذكو يأ :ش (ادبع رمأ نإ كلذكو) :م :ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 رومأملاو ًادبع رمآلا نوكي نأ هانعم) :م :هلوقب فنصملا هيلإ راشأ « هيلع روجحملا دبعلا رم نإ مكحلا

 « لاح لا يف لوألا ىلع هل عوجر الو « ءادفلا وأ عفدلاب لتاقلا ىلوم بطاخي امهيلع ًاروجحم ًادبع

 ال يأ :ش (ةدايزلا عفد يف رطضم ريغ هنأل ؛ دبعلا ةميقو ءادفلا نم لقأب قتعلا دعب عجري نأ بجيو

 «دبعلا ةميقو ءادفلا نم لقألا رابتعاب نامضلا ةدهع نع صلختي هنأل ةدايزلا ءاطعإ يف ةرورض

 اذكو « طخ لتقلا ناك اذإ) :م انركذ يذلا يأ :ش (اذهو) :م اهنم لقألا وه ام هرمأب فلتأ اغنإ هنأل
 ‹ لتاقلا وه دبعلا نأ لاحلاو دمع لتقلا ناك اذإ مكحلا اذكو يأ :ش (لتاقلا دبعلاو ًادمع ناك اذإ

 . (دبعلاو رحلا نيب هنايرجل صاصقلا بجي ًاريبك ناك ذإ امأ ٠ ًأطخ هدمع نأل ؛ ًاريغص) :م ناكو
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 دحاو لك ييلو دحأ افعف نايلو امهنم دحاو لكلو ًادمع نيلجر دبعلا لتق اذإو : لاق . دبعلاو

 ييلو دحأ افع امل هنأل ؛ مهرد فالآ ةرشعب هيدفي وأ نيرخآلا ىلإ هفصن عفدي ىلوملا نإف « امهنم

 نأل اذهو « ءادتبالا نم لالا بجو ول امك راصف ألام بلقناو صاصقلا طقس امهنم دحاو لك

 نإف . فصنلا يقبو فصنلا وهو نييفاعلا بيصن طقس دقو ًافلأ نيرشع يف وأ ةبقرلا يف مهقح

 رشع ةسمخب هادف ىلوملا هادف نإف ‹ دمعلا ىيلو دحأ افعف ًاطخ رخآلاو ًادمع امهدحأ لتق ناك

 بلقنا ام هنأل ؛ اطخلا ييلول فالآ ةرشعو دملا ييلو نم فعي مل يذلل فالآ ةسمخ ءًافلأ

 اهفصن يف دمعلا ييلو دحأ قحو « فالآ ةرشع ةيدلا لك يف ًاطخلا يلو قح ناك الام دمعلا

 هاثلث « اثالثأ مهيلإ هعفد «هعفد نإو « افلأ رشع ةسمخ بجيف ءادفلا يف قياضت الو فالآ ةسمخ

 :الاقو . -ىلاعت هنع هللا يضر-ةفينح يبأ دنع دمعلا ييلو نم يفاعلا ريغل هشلثو اطا ييلول

 ‹ ةعزانملا قيرطب امهدنع ةمسقلاف دمعلا ييلول هعبرو ًاطخلا ييلول هعابرأ ةثالث ًاعابرأ هعفدي

 ةعزانم توتساو « ةعزانم الب ًاطخلا ييلول فصنلا ملسيف

 دحاو لكلو «ًادمع نيلجر دبعلا لتق اذإو) :م :؟ريغصلا عماجلا ١ يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 فالآ ةرشعب هيدفي وأ نيرخآآلا ىلإ هفصن عفدي ىلوملا نإف « امهنم دحاو لك ييلو دحأ افعف نايلو امهنم

 لالا بجو ول امك راضف « الام بلقناو صاصقلا طقس امهنم دحاو لك ييلو دحأ افع ام هنأل ؛ مهرد

 . انهاذكف فصنلاب ناكل نيليتقلا ببسب رمألا ةيادب يف لالا بجو ولو :ش (ءادتبالا نم

 بيصن طقس دقو ًافلأ نيرشع يف وأ ةبقرلا يف) :م ءايلوألا قح يأ :ش (مهقح نأل اذهو) :م

 :ش (ًادمع امهدحأ لتق ناك نإف ‹ فصنلا يقبو فصنلا وهو) :م ةعبرألا ءايلوألا نم :ش (نييفاعلا

 رخآلا لجرلا لتقو يأ :ش (رخآلاو) :م ًادمع نيلجرلا دحأ لتق نإف يآ

 مل يذلل فالآ ةسمخ ءافلأ رشع ةسمخب هادف ىلوملا هادف نإف ‹ دمعلا ييلو دحأ افعف اطخ) :م

 لك يف ًأطخلا يلو قح ناك الام دمعلا بلقنا امل هنأل ؛ أطخلا ييلول فالآ ةرشعو « دمعلا ييلو نم فعي

 هنآل :ش (ءادفلا يف قياضت الو فالآ ةسمخ اهفصن يف دمعلا ييلو دحأ قحو « فالآ ةرشع ةيدلا

 ‹ هعفد نإو « افلأ رشع ةسمخ بجيف) :م ةريثك لاومأ اهيف تبثي نأ ةلاص ةمذلاو « ةمذلا يف بجي

 ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ دنع دمعلا ييلو نم يفاعلا ريغل هثلثو ‹ اطخلا يلول هاثلث ء اثالثأ مهيلإ هعفد

 . (-هنع

 قيرطب امهدنع ةمسقلاف دمعلا ييلول هعبرو « اطخلا ييلول هعابرأ ةثالث « اعابرأ هعفدي : الاقو) :م

 ةعزانم توتساو) :م رخآلا فصنلا يقبو :ش (ةعزانم الب ًاطخلا ييلول فصنلا ملسيف « ةعزانملا
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 لوعلا قيرطب مسقي : هدنعو ءاعابرأ مسقي اذهلف ‹ فصنتيف ءرخآلا فصنلا يف نيقيرفلا
 ‹« لكلاب ناذه برضيف « نويدلاب ةقرغتسملا ةك رتلا هلصأ ةبقرلاب قلعت قحلا نآل « اثالثأ ةبراضملاو
 نيب دبع ناک اذإو :لاق . « تادایزلا» يف اهانركذ دادضأو رئاظن ةلأسملا هذهلو ٠ فصنلاب كلذو

 -هللا همحر-ةفينح يبأ دنع عيمجلا لطب امهدحأ افعف امهل ابيرق يأ امهل ىلوم لتقف نولجر

 عبرب هيدفي وأ « رخآلا ىلإ هبيصن فصن افع يذلا عفدي :الاقو

 :ش (فصنتيف) :م هيعدي يفاعلا كيرشو ًاطخلا يلو نم دحاو لكو :ش (رخآلا فصنلا يف نيقيرفلا

 . نيفصن امهنيب فصنلا اذه لعجيف يأ

 « اعابرأ ةعزانملا قيرطب امهنيب ةمسقلا تناك اذه لجألف يأ :ش (اعابرأ مسقي اذهلف) :م

 يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو . ةعزانم الب رخآلل ملس دق ىوعد نم عقو ءزج لك نأ ةعزانملا ىنعمو
 مل يذلا دمعلا بحاصلو « فصنلا اطخلا بحاصل : رفز لوق يفو : « ريغصلا عماحجلا» حرش

 . ىلوملل عبزلا يقبو « عبرلا قبي

 ىنعمو :ش (اثالثأ ةبراضملاو لوعلا قيرطب مسقي) :م : ةفينح يبأ دنعو يأ :ش (هدنعو) :م

 ماهسلا غلبم ىلع ماهسلا مسقيو اهلك ماهسلا عمجيف همهسب مهنم دحاو لك برضي نأ لوعلا
 . نيل

 وه يذلا شرأ يف لب « دبعلا ريغ يف سيل اهقح لصأ نأل :ش (ةبقرلاب قلعت قحلا نأل) :م
 ًاطخلا يلو قح نأل اذهلو « ةبراضملاو لوعلا قيرطب نوكت نيعلا ريغ يف ةمسقلاو ٠ فلتملا لدب

 . هتصحب امهنم دحاو لك برضيف ةسمحخ يف يفاعلا كيرشلا قحو فالآ ةرشع يف

 ًافلأ تناك ول امك :ش (نويدلاب ةقرغتسملا ةكرتلا ) :م : ةفينح يبأ لصأ يأ :ش (هلصآ) :م

 قيرطب امهنيب مسقت ةكرتلا نإف « نافلأ رخآلاو فلأ امهدحأل « فالآ ةثالث تيملا ىلع نيلجرلو

 (ناذه برضيف) :م فلألا بحاصل اهثلثو « نيفلألا بحاصل ةكرتلا اثلشف ًاثالثأ ةبراضملا لوعلا
 . اطخ لا يلو يآ :ش

 هذهلو) :مفصنلاب برضي يآ :ش (فصشلاب) :م دمعلا يلو يأ :ش (كلذو لكلاب) :م
 يأ :ش ( « تادايزلا» يف اهانركذ) :ماهفالخ ينعي :ش ( دادضأو) :م لاثمأ يأ :ش (رئاظن ةلأسملا

 «تادايزلا يف ركذ امن ءيشب «ىوعدلا» باتك يف ىضم دقو «هفينصت [نم] «تادايزلا» باتك يف

 . نالجر هیعدی ام باب يف

 ىلوم لتقف نيلجر نيب دبع ناك اذإو) :م :ريغصلا عماجلا يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م
 همحر- ةفينح يبأ دنع عيمجملا لطب امهدحأ افعف) :م امهمع وأ امهيخأك :ش ( امهل ًابيرق يأءامهل

 عبرب هيدفي وأ « رخآآلا ىلإ هبيصن فصن افع يذلا عفدي : الاقو) :م هدنع هلك مدلا لطب يأ :ش ( -هللا
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 لوق خسنلا ضعب يف ركذو . اضيأ بيرقلا دارملاو ءامهل ًايلو لتق خسنلا ضعب يف ركذو « ةيدلا

 نانبا هلو هالوم لتق دبع « تادایزلا» يف ركذو . -هللا همحر-ةفينح يبأ عم-هللا همحر- دمحم

 - فسوي يبأ دنعو «-هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع هلك كلذ لطب نينبالا دحأ افعف

 - فسوي يبأل . ةياورلا فالتخا ركذي ملو باتكلا ةلأسم يف باوجلاك هيف باوجلا-هللا همحر

 قاقحتسا عني ال ىلوملا كلم نآل عويشلا ليبس ىلع دبعلا يف تبث صاصقلا قح نأ :-هللا همحر

 لكلا يف عئاش هنأ ريغ الام فصنلا وهو رخآلا بيصن بلقنا امهدحأ افع اذإف « هل صاصقلا

 نآ ةرورض طقس هبيصن يف نوکی امف هبحاص بیصن يف فصنلاو « هبیصن يف هفصن نوکیف
 ‹ عبرلا وه فصنلا فصنو يقب هبحاص بيصن يف ناك امو الام هدبع ىلع بجوتسي ال ىلوملا

 قح نوكي لاملا نم بجي ام نآ : امهلو . ةيدلا عبرب هدتفا وأ كبيصن فصن عفدا : لاقي اذهلف

 دنع هيف هنوفلخي ةثرولا مث « هاياصو هب ذفنتو هنويد هنم ىضقت اذهلو « همد لدب هنأل « لوقما

 . هيف ةثرولا هفلخت الف ًانيد هدبع ىلع بجوتسي ال ىلوملاو هتجاح نم غارفلا

 .؟ريغصلا عماجلا» :ش ( خسنلا ضعب يف ركذو ةيدلا

 هللا لاقو :ش ( اًضيأ بيرقلا دارملاو) :م ىلوملاو بيرقلا يلولاو :ش ( امهل يلو لتق) :م

 ‹ ةبصعلاو معلا نبا ىلوملاو «( ٠ ةيآلا : رم ةروس) « يئارو نم يلاوملا تفخ ينإو : یلاعت

 «هاقتعأ يذلا قتعملا هب دارأ هنأ لمتحيو :يزارتألا لاقو . ريسفتلا يفاذك « يلاوم عمجلاو

 .مالسإلا رخف هركذ دقو « ءالولاب هل ةبصع اراصف

 يبآ لوق عم -هللا همحر- دمحم لوق) :م (ريغصلا عماجلا » :ش ( خسنلا ضعب يف ركذو) م

 لوق عم دمحم لوق“ عماجلا» خسن يأ خسنلا ضعب يف ركذ :ش ( رهشألا وهو -هللا همحر-ةفينح

 يبأ عم هنآ حيحصلا داريو : بيرقتلا »باتك يف يرودقلا لاقو - هللا امهمحر-ةفينح يبأ
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 لصف

 فالآ ةرشع هتميق تناك نإف « مهرد فالآ ةرشع ىلع دازت ال هتميق هيلعف اطخ ًادبع لتق نمو

 ةسمخ ةيدلا ىلع اهتميق تداز اذإ ةمألا يفو « ةرشع الإ فالآ ةرشعب هل يضق رثكأ وأ مهرد

 - يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو . -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو « ةرشع الإ فالآ

 بج هدي يف كلهف ًافلأ نورشع هتميق ًادبع بضغ ولو . تغلب ام ةغلاب هتميق بجت -هللا امهمحر
 كلمي ال وهو ىلوملل بجي اذهلو « ةيلام لا لدب نامضلا نأ : امهل . عامجإلاب تغلب ام ةغلاب هتميق

 «دقعلا ىقبي ضبقلا لبق عيبملا دبعلا لتق ولو . ةيلالا ثيح نم الإ دبعلا

 يف عرش هريغ ىلع هتيانج نم غرفاملو . دبعلا ىلع ةيانجلا ماكحأ يف لصف اذه يأ :ش

 . لوعغملا ىلع مدقتم لعافلا نأل لوألا مدقو هيلع ةيانجلا مكح

 فالآ ةرشع هتميق تناك نإف « مهرد فالآ ةرشع ىلع دازت ال هتميق هيلعف اطخ ًادبع لتق نمو) :م

 الإ فالآ ةسمخ ةيدلا ىلع اهتميق تداز اذإ ةمألا يف و « ةرشع الإ فالآ ةرشعب هل يضق رثكأ وأ مهرد

 امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو) :م: فنصملا لاقو . يرودقلا ظفل انه يأ :ش ( ةرشع

 . ةياور يف دمحأو يروثلاو يبعشلاو يعخنلا لاق هبو :ش ( -هللا

 كلام لاق هبو :ش ( تغلب ام ةغلاب هتميق بجت : -هللا امهمحر-يعفاشلاو فسوي وبآ لاقو) :م

 قاحسإو يرهزلاو زيزعلا دبع نب رمعو نيريس نب دمحمو بيسملا نب ديعس لوق وهو « دمحأو

 هيف :- مهنع ىلاعت هللا يضر-سابع نباو رمع نباو يلع نع يورو : يخركلا لاقو

 تغلب ام ةغلاب هتميق بجت هدي يف كلهف ًافلأ نورشع هتميق ًادبع بصغ ولو) :م غلب ام ًاغلاب ةميقلا
 . (عامجإلاب

 مدلا لدب نامضلا ناك ولف « ةيمدآلا ثيح نم ال :ش ( ةيلالا ثيح نم الإ دبعلا كلي ال وهو

 . ةيرحلا لصأ ىلع ينبم مدلا قح يف هنأل « دبعلل نامضلا بجول

 حاضيإلا ليبس ىلع اًضيأ اذه تركذ :ش ( دقعلا ىقبي ضبقلا لبق عيبملا دبعلا لتق ولو) :م
 ىلع لد « ةيمدآلا رابتعاب ال ةيلاملا رابتعاب دقعلا ءاقب نأ ىنعي ء«ىلوملل بجي » : هلوق ىلع اًمفطع

 وبأ لاق : «بيرقتلا» باتك ىف يرودقلا هلاق امك ةلأسملا هذه نايب . ةيلاملا لدب نامضلا نأ
 اذإ كلذكو « صاصقلا هل ناك عيبلل ةزاجإ يرتشملا راتخاف عئابلا دي يف عيبملا لتق اذإ : فسوي
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 - دمحمو ةفينح يبألو . بصغلاكو ةميقلا ليلقك راصو الدب وأ ًالصأ ةيلاملا ءاقبب هؤاقبو
 يهو ًاقلطم اهبجوأ ‹ ۹١( ةيآلا: ءاسنلا ) € هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو :  ىلاعت هلوق -هللا امهمحر

 ةيمدآلاو ‹ ةيلاملا ىنعم هيفو ًافلكم ناك ىتم ةيمدآلا ىنعم هيف نألو ةيمدآلا ةلباقب بجاولل مسا

 امهنيب عمجلا رذعت دنع ىندألا رادهإب اهرابتعا بجيف ءامهالعأ

 ءاقبب) :م دقعلا ءاقب يأ :ش ( هؤاقبو) :م اًضيأ يرتشملل صاصق ال : هنع دايز نبا یورو

 دبعلا يأ :ش ( راصو ) :متكله نإ ينعي :ش ( الدب وأ) :م نيعلا يقب نإ ينعي :ش ( ًالصأ ةيلاملا

 غلبيال ةميقلا ردق الإ بجي ال كلذك بصغلا يف ينعي بضغلاك ناكو يأ :ش ( بصغلاکو)

 ةيدلا ىلإ
 ةيآلا : ءاسنلا ) (هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو :ىلاعت هلوق -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبألو) م

 لصفريغ نم :ش ( اًقلطم) :م ةيدلا يأ :ش ( اهبجوأ) :م ىلاعت هللا نأ هب لادتسالا هجو :ش ۲

 ( ةيمدآلا ةلباقب بجاولل مسا) :م ةيدلا يأ :ش ( يهو) :م أطخ لتق نم دبعلاو رحل ا نيب

 يف لخاد دبعلاو ةيدلاو ةرافكلا نيمكح ًأطخلا لتق يف بتر ىلاعت هللا نأ : هريرقت:ش

 لتقي نمو : لاق هنأل « كلذك ةيدلا قح يف نوكي نأ بجيف « عامجإلاب ةرافكلا بوجو قوقح

 دارملا نأ يأرلاب صنلا ىلع ةدايزلا زوجي الو < ةيدلا هلتقب بجو ام نوكيف نمؤم دبعلاو (اتمؤم

 . نمؤم رح

 عئارشلاو ناييإلاب :ش ( افلكم ناك ىتم ةيمدآلا ىنعم) :م دبعلا يف يأ :ش ( هيف نألو) :م

 :ش ( ةيلاملا ىنعم) :م دبعلا يف يأ :ش ( هيفو) :م تابوقعلاو موصلاو ةالصلا نم هيلع بجت يتلا

 . ةلاحم ال :ش ( امهالعأ ةيمدآلاو) :م فالخ الب كلملا هيلع درو ىتح

 :ش ( امهنيب عمحجلا رذعت دنع ىندألا رادهإب) :م ةيمدآلا رابتعا يأ :ش ( اهرابتعا بجيف) :م

 لدب وأ ةيلاملا لدب امإ نامضلا نأ : ىلعاوعمجأ مهنأل « ةيمدآلا ىنعمو ةيلاملا ىنعم نيب يأ

 هرادهإ يف « اهب ةيلاملا مايقل لصأ ةيمدآلا نأل « اًعيمج امهرادهإ ىلإ ينعي سكعلاو «ةيمدآلا

 . امهرادهإ نم ىلوأ امهدحأ رادهإو عئابلل رادهإ لصألا

 عمجلا دوجول تغلب ام ةغلاب ةميقلا باجيإب « ددعتم امهنيب عمحجملا نأ ملسن ال :ليق نإف



 ىتح ةدئافلا عبتي دقعلا ءاقبو « لالا ىلع الإ دري ال بصغلا ذإ « ةيلاملا ةلباقمب بصغلا نامضو

 ةميقلا ليلق يفو ةيدلا رمأ كلذكف « ةيلاملا نع الدب صاصقلا نكي مل نإو « ًادمع هلتق دعب ىقبي

 ةميق نأل ؛ ةميقلا ريثك فالخب ًايأر هتميقب هانردقف هيف عمس ال هنأ الإ « ةيمدآلا ةلباقمب بجاولا
 رثأب ةرشعلا نييعتو هتبتر طاطحن ال ًاراهظإ دبعلا يف اهنم انصقنو « مهرد فالآ ةرشعب ةردقم رحلا

 . - امهنع هللا يضر- سابع نب هللا دبع

 هجورخل [. . .]زوجي ال كلذو ةميقلا لامك عم ةيدلا باجيإب دجوي انإ عمجلا نب : بيجأ

 . عامجإلا نع

 نأمض نأ : هنايب « بصغلاك ناکو امهلوق نع باوج اذه :ش ( بصغلا نامضو) :م

 ءاقبو) :م رفاظ وهو :ش ( لاما ىلع الإ دري ال بصغلا ذإ « ةيلاملا ةلباقمب ) :م الإ بجي ال بصخلا

 عيبملا دبعلا لتق يف دقعلا ءاقب نأ : هنايب « عيبملا دبعلا لتق ول : امهلوق نع باوج اذه :ش ( دقعلا

 ىقبي هنأ ىلع لدي هؤاقبف « حلصلاو دقعلاب الام صاصقلا بالقنا يهو :ش ( ةدئافلا عبتي) :م

 .هيلع وفعلا بوجو « رقعلاو حلصلا نم يرتشملا نكمت يه وأ ةدئافلا لجأل

 :م دقعلا ىقبي ىتح يأ « ةدئافلا لجأل دقعلا ءاقب نايبل حاضيإ دقعلا :ش ( یقبی یتح) :م

 ( ةيدلا رمآ كلذكف) :م يرتشملا قح يف يأ :ش ( ةيلاملا نع الدب صاصقلا نكي مل نإو ًادمع هلتق دعب)

 نأ ينعي :ش ( ةيمدآلا ةلباقمب بجاولا ةميقلا ليلق يفو) :م يرتشملا ةدئافل ىقبي ةيدلا يأ :ش

 دري مل هنأل ‹ ةميقلا ليلق يف يأ :ش ( هيف عمس ال نأ الإ ) :م ةيمدآلا لدب ةميقلا ليلق يف بجاولا

 ءيش هيف

 عامسلا نوكيف «دبعلاو رحلا لوانتي قلطم «دمعلا أطخ ليتق نإ الأ» : ةي هلوق : ليق نإف

 صخيف لبإلا نم ةئام اهلتقب بجي ال هنأل « ةأرملا ثيدحلا كلذ نم صح : انلق . ؟ًادوجوم هيف

 لجرلا نيب توافتلاك ةيلاملا يف توافتلا وهو هيف دوجوم صوصخللا ىنعملا نأل « هنم دبعلا

 .ةأرملاو

 ةفرعم نكي هنأل « يأرلا ثيح نم دبعلا ةميقب ليلقلاب ردقم :ش ( اير هتمیقب هانردقف) :م

 هنأل ةميقلا ريثك يف كلذك الو « ةيلالا وقت ىلإ عوجرلاب رحلا سفن لدب نم هسفن لدب ناصقن
 . هيف كلذ رذعت

 يف اهنم انصقنو ‹ مهرد فالآ ةرشعب ةردقم رحلا ةميق نأل ؛ ةميقلا ريثك فالخب) :م هلوق ينعمو

 :م رحلا ةبتر نعدبعلا ةبتر يأ :ش ( هتبتر طاطحنال) :م راهظإلا لجأل يأ :ش ( اراهظإ دبعلا
 ةميق يف ةرشعلا متردق ميف ًايأر ةميقلاب ليلقلا معرق ال لاقي امع باوج هنأك :ش ( ةرشعلا نييعتو)

 لاق :ش (- امهنع هللا يضر- سابع نب هللا دبع رثأب ):م كلذ يف ةرشعلا نييعت نأب باجأف ؟ رحل ا
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 ةسمخ الإ فالآ ةسمخ ىلع دازي ال هتميق فصن دبعلا دي ىفو : لاق

 . فيعض اذه: جرخلا

 هنأ دوعسم نب هللا دبع نع «يخركلا رصتخم حرش »يف يرودقلا ىور يزارتألا لاقو

 . ةرشع الإ فالآ ةرشع ىلع دازيال عبعلا ةميق يف : لاق

 ةميق غلبي ال هنع يور ام وهو «سابع نبا خسنلا ضعب يف «عقو : هريغو لمكألا لاقو

 . خسنلا رثكأل هتقفاومل حصألا وهو مهارد ةرشع هنم صقنيو «رحلا ةيد دبعلا

 سابع نبا بهذم نأل « حيحصريغ دوعسم نبا عضوم سابع نبا ركذ :يزارتألا لاقو

 . كلذك يخركلا هاور فسوي يبأ لوق لثم

 هللا يضر-رمع نباوأيلعو ورمع نأ: ىوراب ضرتعاو: - هللا همحر- لمكألا لاقو

 . تغلب ام ةغلاب هتميق دبعلا يف اوبجوأ- مهنع ىلاعت

 هيلإ يدتهي ال ام وهو رادقملا ركذ هيف نأل « حجار دوعسم نبا نع يورملا نأب : بيجأو

 ام ةغلاب هتميق غلبت نم لاومألا رئاس سايق يف لب « كلذ ريغ هنع يور اميف سيلو « لقعلا

 . یھتنا <« ا هللا

 ال : الاق يبعشلاو يعخنلا نع «امهيفنصم» يق قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا ىور : تلق

 . رحلا ةيد دبعلا ةميق غلبي

 الإ فالآ ةسمخ ىلع دازي ال هتميق فصن دبعلا دي يفو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ًاصوقنم مهرد فالآ ةسمخ ىلع يناجلا نيمضت يف دبعلا ةميق رحلا فصن دازي ال يأ :ش (ةسمخت

 . مهارد ةسمخ هنم

 ربتعي كولمملا فرط يفف «طوسبملا» يفركذ هنأل < ةياورلا رهاظ فالخ اذه «ةياهنلا» يفو

 تاياورلا ضعب يف لاق ًادمحم نأ الإ ةرافكلاب الو صاصقلاب نمضي ال اذهبو . طقف ةيلاملا ةميق

 ىلع دازي ال اذهلف : لاق . يناجملا هلتقب بجي ام هفرط عطقب بجي هنأ ىلإ ىوري اذهب لوقلا
 . ةسمخ الإ فالآ ةسمخ هيف بجاولا نوكيف هسفن لدب فصن

 . بلغ ةيلاملا بناج نأ :«رارسألا» يف ركذو

 دبعلا ةحضوم : الاق ثيح نم ا ةياور قفاوي ام «يبوبحملا عماج»و« ةيريهظلا ىواتف »يفو

 ًأطخ وأ ًادمع دبع عبصإ عطق ولو . مهرد فصن الإ مهرد ةئامسمخب يضقي رحلا ةحضوم لثم
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 ام لكو « هتبتر طاطحنال ًاراهظإ رادقملا اذه صقنبو «هلكب ربتعتف هفصن يمدآلا نم ديلا نأل

 لدب وه ذإ « رحلا يف ةيدلاك دبعلا يف ةميقلا نأل ؛ دبعلا ةميق نم ردقم وهف رحل ا ةيد نم ردقي

 نأ انب امل اهتميق مام هيلعف هدي يف تامف الأ نورشع اهتميق ةمأ بصغ نإو . انررق ام ىلع مدلا

 ناك نإف « كلذ نم تام مث ىلوملا هقتعأف دبع دي عطق نمو : لاق . ةيلاملا نامض بصغلا نامض

 امهمحر - فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع اذهو ‹ هنم صتقا الإو هيف صاصق الف ىلوملا ريغ ةثرو هل

 كلذ هصقن امو ديلا شرأ عطاقلا ىلعو « كلذ يف صاصق ال - هللا همحر -دمحم لاقو .- هللا

 ؛ قحل ا هل نم هابتشال لوألا هجولا يف صاصقلا بجي مل انإو « لضفلا لطبيو هقتعي نأ ىلإ

 هبو « دمحم ةياور راتخا خيشلا نأكف « مهرد الإ ةيدلا رشع هيلعف رثكأ وأ فالآ ةرشع ةتميقو

 . ىکاکلا لاق

 ام لكو «هتبتر طاطحنال ًاراهظإ رادقملا اذه صقنيو «هلكب ربتعتف هفصن يمدآلا نم ديلا نأل) م

 دبعلا يف بجي ةيدلا لك رحلا يف بجو اذإ ينعي :ش ( دبعلا ةميق نم ردقم وهف رحلا هيد نم ردقي
 . ةميقلا دبعلا نم هيفف ةيدلا فصن هيف بجي رحلا نم ءيش لكو « ةميقلا لك

 ىلإ هب راشأ :ش ( انررق ام ىلع مدلا لدب وه ذإ « رحلا يف ةيدلاك دبعلا يف ةميقلا نأل) :م

 ةروس) ( هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو» : ىلاعت هلوق - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبألو :هلوق

 . لاق ام رخآ ىلإ ةيمدآلا ةلباقب بجاولل مسا وهو « ًاقلطم اهبجوأ ء(۹۲ ةيآلا :ءاسنلا

 ىضم اميف :ش ( انيب امل اهتميق مامت هيلعف هدي يف تنامف ًافلأ نورشع اهتميق ةمأ بصغ نإو) :م

 هنإ ثيح نم ال لام هنأ ثيح نم هيلع دري بصخلا نأل :ش ( ةيلالا نامض بصغلا نامض نأ) :م

 . تغلب ام اهتميق ًاغلاب ةيلاملا ربتعتف يمدآ

 نم تام مث ىلوملا هقتعأف دبع دي عطق نمو) :م :«ريغصلا عماحلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 ريغ ةثرو هل نكي مل نإو يأ « عطاقلا ىلع :ش ( هيف صاصق الف ىلوملا ريغ ةثرو هل ناك نإف كلذ

 يبآ دنع) :م مكحلا نم روكذملا يأ :ش ( اذهو) :م لتاقلا نم يأ :ش ( هنم صتقا الإو) :م ىلوملا

 ۰ ( - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح

 ىلإ كلذ هصقن امو ديلا شرأ عطاقلا ىلعو « كلذ يف صاصق ال : - هللا همحر -دمحم لاقو) :م

 هتميق بجت مهدنع نأ الإ « ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ءةميقلا يف ام يأ :ش ( لضفلا لطبيو هقتعي نأ

 بجبي مل اغنإو) :م توملا ةلاحب ًارابتعا رحلا ةيد بجي ةياور يف دمحأ نعو « ديسلل تغلب ام ةغلاب

 :ش ( قحلا هل نم هابتشال) :م ىلوملا ريغ ةثرو هل ناك اذإ اميف يأ :ش ( لوألا هجولا يف صاصقلا

 . صاصقلا عنمت هتلاهجو ‹ىفوتسملا ينعي
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 قحلا نوكي حرجلا ةلاح رابتعا ىلعف « حرجلا تقو ىلإ ًادنتسم توملا دنع بجي صاصقلا نأل

 بجي الف « ءافيتسالا رذعتو ءابتشالا ققحتف « ةئرولل نوكي ةيناثلا ةلاحلا رابتعا ىلعو « ىلوملل

 فالخب نيلاحلا يف نيكلملا نأل؛ هابتشالا ليزي ال امهعامتجاو مالكلا هيفو « ىفوتسي هجو ىلع
 تقو نم تباث قحلا نم امهنم لكل ام نأل ؛ لتق اذإ رخآل هتبقربو لجرل هتمدخب ىصوملا دبعلا

 اذإ ام وهو ةيفالخلا يف -هللا همحر-دمحملو « هابتشالا لاز اعمتجا اذإف ‹ توملا تقو ىلإ حرجلا

 كلم ا هنأل فلتخا دق ةيالولا ببس نأ : ىلوملا ىوس ةثرو دبعلل نكي مل

 قحلا نوكي حرجا ةلاح رابتعا ىلعف « حرجا تقو ىلإ ًادنتسم توملا دنع بجي صاصقلا نأل) :م

 رذعتو هابتشالا ققحتف ءةرولل نوكي) :م توم ا ةلاح يهو :ش ( ةيناثلا ةلاحلا رابتعا ىلعو « ىلوملل

 اذإ اميف يأ :ش (مالكلا هيفو) :م قحلا هل نم هابتشالا :ش ( یفوتسی هجو ىلع بجی الف « ءافیتسالا

 . ىلوملا ريغ ةثرو هل ناك

 تاف اذإو « ءافيتسالا ةدافإل بوجولا لصأ يف مالك الو « ىفوتسي هعوجر يف يأ : ليقو

 هل نم هابتشالا ققحت يف يأ : ليقو . ءافيتسالا رذعت يف يأ : ليقو . هرابتعا طقس هدوصقم

 يأ « «هيف يف ريمضلا هطخب - هللا همحر- يخيش لصوو : ءالعلا يخيش لاقو . صاصقلا

 . هللا همحر- يباطخلا نيدلا ءاهب هخيشو «ءافيتسالا رذعت

 قحلا هل نم يأ « هانملس لاقيامع باوجاذه :ش ( هابتشالا ليزي ال امهعامتجاو) :م

 ال هثرولاو ىلوملا عامتجا يأ امهعامتجا : باجأف . امهعامتجاب هابتشالا لوزي نكل «هبتشم
 .روكذملا هابتشالا ليري

 ةثرولا كلمو حرجا ةلاح ىلإ رظنلاف « صاصقلل ىلوملا كلم يأ :ش ( نيكلملا نأل) :م

 كلملا نإف « فلتخم توملا لاحو حرجلا لاح يف يآ :ش ( نيلاحلا يف) :م توما ةلاح ىلإ رظنلاف

 دحاو لكل كلملا تبثيال عامتجالادنعو « سكعلاب ةثروللو توملا نود حرجلا تقو ىلوملل

 عامتجالا ديفي الف نيلاحلا يف ماودلا ىلع امهنم

 تباث قحا نم امهنم لكل ام نأل ؛ لتق اذإ رخآل هتبقربو لجرل هتمدخب ىصوملا دسبعلا فالخب) :م

 ال ةمدخلاب هل ىصوملا نأ :هلصاح :ش ( هابتشالا لاز اعمتجا اذإف « توملا تقو ىلإ حرج لا تقو نم

 نأل « ةمدخلاب هل ىصوملا قح طقس صاصقلا ىفوتسا اذإ ةبقرلاب هل ىصوملاو « ةبقرلا يف هل كلم

 هل ىصوملا يضر دقفاعمتجااذإ نكلو «هيلع قح لاطبإ كلي الف « لدب ىلإ ال ةتباث ةبقرلا
 .هابتشالا لاوزل رخآلا يفوتيسف « هقح تاوفب ةمدخلاب

 نكي مل اذإ ام وهو) :م اهيف فلتخملا ةلأسملا يف يأ :ش ( ةيفالخلا يف -هللا همحر-دمحملو) :م

 :م كلملا ةيالولا ببس نأل يأ :ش ( كلملا هنأل فلتخا دق ةيالولا ببس نأ : ىلوملا ىوس ةثرو دبعلل
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 قحتسملا فالتخا ةلزنم لزنف ‹ ىرخألا رابتعا ىلع ءالولاب ةلارولاو نيتلاحلا ىدحإ رابتعا ىلع

 لحي ال كنم اهتجوز : ىلوملا لاقف « اذكب ةيراجلا هذه ىنتعب :رخآل لاق اذإ امك « هيف طاتحي ايمف

 عطق الب ةيارسلاو « ةيارس الب حرجلا ىقب اهعاطقنابو  ةيارسلل عطاق قاتعإلا نألو  اهؤطو هل
 «مولعم هل يضقملا نأل اذهو « هيفوتسيف ىلوملل ةيالولا توبثب انقيت ان : امهلو . صاصقلا عنتميف

 الو لوهجم هل يضقملا نأل ؛ لوألا لصفلا فالخب « ءافىيتسالاب لوقلا بجوف دحتم مكحلاو

 ‹ ةلأسملا كلت فالخب فلتخي ال مكحلا نأل « انهه ببسلا فالتخاب ربتعم

 لزنف) :م توملا ةلاح اهب ذارأ :ش ( ىرخألا رابتعا ىلع ءالولاب ةثارولاو نيتلاحلا ىدحإ رابتعا ىلع)

 صاصقلا ينعي« تاهبشلا تبثي ال يذلا رمألا يف يأ :ش ( هيف طاتحي اميف قحتسملا فالتخا ةلزنم

 هل لحي ال كنم اهتجوز ىلوملا لاقف ءاذكب ةيراجلا هذه ينتعب رخآل لاق اذإ امك) :م : هلوقب كلذل رظنو

 رقأ ول امك « لاومألا يف هب يلابي الو ببسلا فالتخاب اهب يلابي جوزتلا يف نأل :ش( اهؤطو

 نأل « ببسلا فلتخا نإو فلألاب ىضقي هنإف عيبم نمث نم : هل ضرقملا لاقو «ضرق نم فلأب

 . ببسلا فالتخاب يلابي الف ةحابإلاو لدبلا يرجي لاومألا يف

 عنتميف عطق الب ةيارسلا و « ةيارس الب حرجا ىقبي اهعاطقنابو « ةيارسلل عطاق قاتعإلا نألو) :م

 . ةيوامس ةفآأب فلت امك هنأ هلصاح « رخآ ليلد اهب اذه نيب :ش ( صاصقلا

 ؟ةيارس الب ًاحرج هنوكل ىلوملل ديلا شرأ بجي نآ يغبني :ليق نإف

 لتق ةيانجلا ن نيبت ىرس اذإ هنأل « لتقلا وهو ةيانجلا ةقيقح ىلإ ًارظن بجي ال هنأب : بيجأ
 . عطقال

 ةيالولا توبشب انقيت انأ) :م - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو) :م

 (مكحلاو) :م هريغ دبعلل ثراو ال هنأل يلولا وهو :ش ( مولعم هل يضقملا نأل اذهو « هيفوتسيف ىلولل

 ناك اذإ ينعي :ش ( ىلوألا لصفلا فالخب « ءافيتسالاب لوقلا بجوف دحتم) :م صاصقلا وهو :ش

 ولانأل :ش (لوهجم هل يضقملا نأل) :م قافتالاب صاصقلا بجي مل ثيح ىلوملا ريغ ةثرو هل

 . ةثرولل ناك توملا ةلاح انربتعا ولو « يلولا وه هل يضقملا ناك حرجا ةلاح انربتعا

 ةثرو هل نكي مل اذإ ام وهو « يناثلا لصفلا يف يأ :ش ( انهه ببسلا فالتخاب ربتعم الو) :م

 دحاول نيلاحلا يف هنأل :ش ( فلتخب ال) :مصاصقلا ءافيتسا وهو :ش ( مكحلا نأل) :م ىلوملا ريغ

 . ىلوملا وهو

 ينعب : لاق اذإ ام يهو « دمحم اهيلع ساق يتلا ةلأسملا اهب دارآ :ش ( ةلاسملا كلت فالخب) :م
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 هل نم هابتشال لب هتاذل ةيارسلا عطقي ال قاتعإلاو امكح حاكنلا كلم رياغي نيميلا كلم نأل

 حرجا ةلاح رابتعا ىلعف « لاملل اكلام حلصي ال دبعلا نأل ؛ دمعلا نود اطخلا يف كلذو « قحلا

 ذفنيو هنويد هنم يضقيف هتيرل تيملل نوكي توملا ةلاح رابتعا ىلعو « ىلوسملل قحلا نوكي

 ىلعو « هيف ةيرحلا لصأ ىلع يقبم دبعلاو صاصقلا هبجومف دمعلا امأ .ءابتشالا ءاجف « هاياصو

 هل نميف هابتشا الف ‹ هاوس هل ثراو ال ذإ « هالوتي يذلا وه ىلوملاف هل قحلا نوكي نأ رابتعا

 نم هصقن امو ديلا شرأ بجي -هللا همحر-دمحم دنع نيلصفلا يف صاصقلا عنتما اذإو.قحلا

 امهدنعو . لضفلا لطبيو هكلم ىلع لصح هنأل ؛ انركذ امك قاتعإلا تقو ىلإ حرحلا تقو

 هيدبعل لاق نمو : لاق . يناثلا يف-هللا همحر- دمحم دنع باوجلاك لوألا لصفلا يف باوجلا

 عقوأف اجش مث رح امکدحأ

 كلم رياغي نيميلا كلم نأل) :م اهؤطو هل لحي ال كنماهتجوز : ىلوملا لاقو « اذكب ةيراجلا هذه

 مل هتبثأ ولو «هتبثي ال نيميلا كلمو « ًادوصقم لحلا تبثي حاكنلا كلم نأل :ش (امكح حاكنلا

 . ببسلا فلتخا امك مكحلا فلتخاف ًادوصقم نكي

 ةيارسلل عطاق قاتعإلا : دمحم لوق نع باوج اذه :ش ( هتاذل ةيارسلا عطقي ال قاتعإلاو) :م

 م . هتاذلةيارسلا عطقي ال هنأل كلذو « دمعلا نود اطخلا ةروص يف ةيارسلل عطاق قاتعإلا.: هانعم

 نوكيف :ش ( لاملل كلام حلصي ال دبعلا نأل ؛ دمعلا نود اطخلا يف كلذو قحا هل نم هابتشال لب)

 ىلعو « ىلوملل قحلا نوكي حرجا ةلاح رابتصعا ىلعف) :م قتعلا لبق هنوكل ىلوملل حرجلا ةلاح قحلا
 دمعلا ام . هابتشالا ءاجف « هاياصو ذفنيو هنويد هنم ىضقسيف هتيرحل تيملل نوكي توملا ةلاح رابتعا

 الب همد كفسي نأ هالومل نكي مل اذهلو :ش ( هيف ةيرحلا لصأ ىلع يقبم دبعلاو صاصقلا هبجومف
 . ىح

 نمیف هابتشا الف « هاوس هل ثراو ال ذإ « هالوتی يذلا وه یلوماف هل قحلا نوکی نأ رابتعا یلعو) :م

 اذإ اميف يأ « نيلصقلا يف :ش ( -هللا همحر- دمحم دنع نيلصفلا يف صاصقلا عنتما اذإو . قحلا هل

 ىلإ حرجلا تقو نم هصقن امو ديلا شرأ بجي) :م هريغ ةثرو هل نكي مل وأ ىلوملا دنع ةثرو هل ناك

 . ةميقلا ةيقب نم :ش ( لضفلا لطبيو هكلم ىلع لصح هنأل ؛ انركذ امك قاتعإلا تقو

 لصقلا يف باوجلا) :م :- هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يب دنع يأ :ش ( امهدنعو) :م

 (يناثلا يف -هللا همحر-دمحم دنع باوجلاك) :م ىلوملا ريغ ثراو دبعلا ناك اذإ ام وهو :ش ( لوألا

 . ثراو هل نكي مل اذإ ام وهو « يناثلا لصفلا يف يأ :ش

 عقوأف اجش مث رح امكدحأ : هيدبعل لاق نمو) :م :ريغصلا عماجلا »يفدمحم يأ :ش ( لاق) :م
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 نيعملا فداصت ةجشلاو « نيعملا يف لزان ريغ قتعلا نأل ؛ ىلوملل امهشرأف امهدحأ ىلع قتعلا

 نايبلا نأ : قرفلاو « دبع ةميقو رح ةيد بجت لجر امهلتق ولو « ةجشلا قح يف نيكولم ايقبف

 يف ءاشنإ ربتعاف « نايبلل الحم يقب ةجشلا دعبو « فرع ام ىلع هجو نم راهظإو هجو نم ءاشنإ

 بجتف نيقيب رح امهدحأو « ًاضحم ًاراهظإ هانربتعاف « نايبلل الحم قبي مل توما دعبو « امهقح

 انأل ؛ نيكولمملا ةميق بجت ثيح لجر امهنم دحاو لك لتق اذإ ام فالخب « رح ةيدو دبع ةميق

 يف قتعلا توبث ىبأي سايقلا نألو « كلذ ركني امهنم لكو ارح امهنم دحاو لك لتقب نقيتن مل
 ‹ فرصتلا ةحص ةرورض هانححص امنإو .ةدئاف ديفي ال هنأل ؛ لوهجملا

 : لاق انإو « امهدحأ يف نييعتلاب مهيلإ قتعلا نيب يأ :ش ( ىلوملل امهشرأف امهدحأ ىلع قتعلا

 عوقو رهظ ناك نإو « شرألا قح يف امهدحأ ىلع لزني مل قتعلا نأ ىلع هب لديل «عقوأف»

 يحل ا يف قتعلا نيعتي هنإف ‹ امهريغو لتقلاو توملا يف امك روصلا ضعب يف امهدحأ ىلع قتعلا
 . هنع لزانلاك قتعلا قح يف مهل قتعلاو « هيلع قتعلا عاقيإ لحم نع تيملا جورخل دبعلاو توملاب

 . لحملا ءاقب نم دب الف « نايبلا

 نوكي الف ركنملا يف قتعلاو ركنملا يف عقوأ هنأل :ش ( نيعملا يف لزان ريغ قتسعلا نأل) :م

 اهشرأ نوكيف :ش ( ةجشلا قح يف نيك ولم ايقبف نيعملا فداصت ةجشلاو) :م نيعملا يف الزان قتتعلاب

 ( قرفلاو) :م نيرح ةيد الو نيدبع ةميق ال :ش ( دبع ةميقو رح ةيد بجت لجر امهلتق ولو) :م

 نم راهظإو) :م لحما قح يف يأ :ش ( هجو نم ءاشنإ نايبلا نأ) :م امهجشو امهلتق نيب يأ :ش
 لحما ةيحالص طرتشي ىتح هجو نم ءاشنإ نايبلا نأ هقفلا لوصأ يف :ش ( فرع ام ىلع هجو

 . هيلع ربجي ىتح هجو نم راهظإو « حلصي ال هيفف قتعملا نيبو امهدحأ تاف ولف « ءاشنإلل

 دعبو) :م قتعلا ءاشنإ ىلع ربجي ال ىلولا نأل « هيلع ربجأ ال هجو لك نم ءاشنإ ناك ولو

 آراهظإ هانربتعاف ء نايبلل الحم قبي مل توملا دعبو « امهقح يف ءاشنإ ربتعاف « نايبلل الحم يقب ةجشلا
 ثيح لجر امهنم دحاو لك لتق اذإ ام فالخب « رح ةيدو دبع ةميق بجتف نيقيب رح امهدحأو « اًضحم

 نم يأ :ش ( كلذ ركني امهنم لك و «ًارح امهنم دحاو لك لتقب نقيتن مل انأل ؛ نيكو لمملا ةميق بجت
 . رحلا لتق هنأ ركني يأ ‹ كلذ ركني نيلتاقلا

 ًايناث قرفلا هب ديري هجو نم ءاشنإ «نايبلا نإ »: هلرق ىلع فطع :ش ( سايقلا نألو) :م

 يآ :ش ( ةدئاف ديفي ال هنأل ؛ لوهجملا يف قتعلا توبث ىبأي) :م سايقلا نأ ينعي « لتقلاو ةجشلا نيب

 . تاداهشلاو ءاضقلا نم ةيالولا ةيلهأ يهو قتعلا ةدئاف

 يأ :ش ( فرصتلا ةحص ةرورض) :م امهدحأ يف الزان قتعلا يأ :ش ( هانححص امنإو) :م

¥ 



 نود سفنلا يف يهو ةرورضلا ردقب ردقتيف « مولعملا ىلإ لوهجملا نم لقنلا ةيالو هل انتسبأو
 ‹ هتميق ذخأو هدبع عفد ىلوملا ءاش نإف دبع ينيع اقف نمو : لاق . اهقح يف اكول يقبف فارطألا
 كسمأ ءاش نإ : الاقو .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ناصقنلا نم هل ءيش الو هكسمأ ءاش نإو

 هنمضي :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو . هتميق ذخأو دبعلا عفد ءاش نإو ‹ هصقن ام ذخأو دبعلا

 اذإ امك « هكلم ىلع ىقابلا ىقبف تئافلاب ًالباقم نامضلا لعجي هنأل ؛ ةثجلا كسيو ةميقلا لك

 يف ةربتعم يهو « تاذلا يف ةمئاق ةيلاملا نإ : لوقن نحنو . هينيع ىدحإ أقف وأ هيدي ىدحإ عطق

 ۰ . هيلع ًارصق تاذلا قح يف اهرابتعا طوقسل فارطألا قح

eا  

 لوهجملا نم لقنلا ةيالو هل انتبثأو) :م تاناويحلا رئاس نع زاتما يذلا همالك وخلي الل قتعلا فرصت

 دحاو يف امهدحأ يف مهبملا قتعلا كلذ رهظي نب عقاولل ًانيعت نايبلا قيرطب :ش ( مولعملا ىلإ
 . ةرورضلاب ًاتباث ركنملا يف قتعلا توبث ناك اذإف « هنيعب اهنم

 سفنلا قح يف يأ :ش ( سفنلا يف ) :م ةوررضلا يأ :ش ( يهو ةرورضلا ردقب ردقتيف) :م

 . فارطألا قح نود يأ :ش ( فارطألا نود) :م

 ال سفنلل اعبت فارطألا يف قتعلا ثبشي اغإ «فارطألا ال سفنلا وه قتعلا لحم نأل

 تعقو يتلا فارطألا قح يف يأ :ش ( اهقح يف اكولم) :م دبعلا يأ :ش ( يقبث) :م ًادوصقم
 . ىلوملل اهشرأ ناكف سايقلا لصأ ىلع ةجشلا اهيلع

 عفد ىلوم ا ءاش نإف دبع ينيع اقف نمو) :م :ريغصلا عماجل ا » يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 نإ : الاقو .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ناصقنلا نم هل ءيش الو هكسمأ ءاش نإو « هتميق ذخأو هدبع

 . ( هتميق ذخأو دبعلا عفد ءاش نإو « هصقن ام ذخأو دبعلا كسم ءاش

 لك ئقافلا كلالا نمضي يأ :ش ( ةميقلا لك هنمضي :- هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م

 همحر- يعفاشلا نأل يآ :ش ( هنأل) :مدمحأو كلام لاق هبو :ش ( ةثحلا كسيو) :م ةميقلا

 :م ةميقلا لثم نامضلا يعفاشلا ردقو « نانيعلا وهو :ش ( تئافلاب ًالباقم نامضلا لعجي) :م -هللا

 . هل ةيدلا لك ذخأي هنإف :ش ( هينيع ىدحإ أقف وأ هيدي ىدحإ عطق اذإ امك « هكلم ىلع يقابلا يقبف)

 :ش (اهرابتعا طوقسل فارطألا قح يف ةربتعم يهو « تاذلا يف ةمئاق ةيلاملا نإ : لوقن نحنو) :م

 هدحو ندبلا عيمج يف اهرابتعا يأ :ش ( هيلع ًارصق تاذلا قح يف) :م فارطألا رابتعا يأ

 لصاح . فارطألا تيوفتب ةيدلا لامك بجوأ دق عرشلا نإف < عامجإلاب اًطقاس هيلع ًارصتقم

 فارطألاو تاذلا يف ةيلاملا لب « بسحف تاذلا ىلع ًادوصقم ةيلاملا رابتعا نإ ::لاقي ال : مالكلا
۶ 

 . اعيمج



 لكلا ةميقب ردقتي نامضلاو « ةعفنملا سنج تيوفتب هجو نم فالتإ دجو دقو ةربتعم تناك اذإو
 هيف سيل هنأل رح ينيع اقف اذإ ام فالخب « ةلئامملل ةياعرو ررضلل اعفد ةثجلا كلمتي نآ بجوف

 ىدحإ عطق يفو « كلم ىلإ كلم نم لاقتنالا لبقي ال هنأل ربدملا ينيع فالخبو . ةيلاملا ىنعم

 ناك امل ةيلاملا ىنعم نأ :امهلو . ةعفنملا سنج اتيوفت هيف دجوب مل نينيعلا ىدحإ ءقفو نيدبلا

 بوث قرخ نم نإف ‹ لاومألا رئاس يف امك هانلق يذلا هجولا ىلع ىلوملا ريختي نأ بجو ًاربتعم

 هنمضو بوثلا كسمأ ءاش نإو « هتميق هنمضو هيلإ بوثلا عفد كلاما ءاش نإ ءاشحاف اقرخ هريغ

 ةيمدآلاف تاذلا يف ةربتعم تناك نإو ةيلاملا نأ : هلو . ناصقنلا

 ةيلاملاب ةيانجلا نامض قاقحتسا :ش ( هجو نم سفنلا فالتإ دجو دقو ةربتعم تناكاذاو) :م

 م يناج لا يعدتسي كلذو :ش ( ةعفنلا سنج تيوفتب) :م نيينعملا يأ « نيديلا تيوفت يف بجو
 ( كلمتي نأ بجوف) :م كلذك ناك اذإف « فارطألاو تاذلا يأ :ش ( لكلا ةميقب ردقتي نامضلاو)

 لجر كلم يف لدبملاو لدبلا عامتجا مزلي الئل :ش ( ررضلل اًعفد ةثحلا) :م يناجلا يآ :ش

 عفد يف ةلثامملا ةياعر لجألو يأ :ش ( ةلثامملل ةياعرو) :م عرشلا يف هل ريظن ال هنأل «دحاو

 متلق ام نوعاري ال مصخل ا ةهج نم لاقي امع باوج اذه :ش ( رح ينيع اقف اذإ ام فالخب) :م

 لدبلا عمتجي ال ذإ :ش ( ةيلاملا ىنعم هيف سيل هنأل) :م :هلوقب باجأف « رح ينيع أقف كلاملا يف

 . ةيانجلا نامض الإ هيف سيلو « دحاو كلم يف لدبملاو

 ربدملا نأل يأ :ش ( هنأل) :م ةثجلا ملست هيف سيل امهأقف اذإ :ش ( ربدملا ينيع فالخبو) :م

 ( نيديلا ىدحإ عطق يفو) :م هجو نم هسفن كلم هنأل :ش ( كلم ىلإ كلم نم لاقتنالا لبقي ال) :م
 . دبعلا يدي ىدحإ عطق ىلع اهيف عزانتملا ةلأسملا يعفاشلا سايق باوج اذه :ش

 عطق يف نأل « حيحص ريغ سايقلا : لاقف « هينيع دحأ يأ :ش ( نينيعلا ىدحإ ءقفو) :م

 هيف دجوي مل) :م هينيع ىدحإ يأ « نينيعلا ىدحإ ءقفو دبعلا يدي ىدحإ يأ . نيديلا ىدحإ
 نم غرفاملو . فصنلا وه يقابلاو« فصنلا وهو تئافلا نأل :ش ( ةعفنملا سنج تيوفت

 :ش ( امهلو) :م : لاقف اهيف اوفلتخا « انباحصأ لالدتسا نايب يف عرش يعفاشلا ىلع لالدتسالا

 ىلوملا ريختي نأ بجو ًاربتعم ناك امل ةيلاملا ىنعم نأ) :م - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبألو يأ
 هيف ةمزالملا نيبو « هرخآ ىلإ دبعلا كسمأ ءاش نإ : الاقو هلوق وهو :ش ( هانلق يذلا هجولا ىلع

 هيلإ بوثلا عفد كلام ا ءاش نإ اًسشحاف اقرخ هريغ بوث قرخ نم نإف « لاومألا رئاس يف امك) :م :هلوقب

 . قيرختلا بسحب بوثلا ناصقن يأ :ش ( ناصقنلا هنمضو بوثلا كسم ءاش نإو هتميق هنمضو

 ةيمدآلاف تاذلا يف ةربتعم تناك نإو ةيلاملا نأ ) :م -هللا همحر- ةيفنح ىبألو يأ :ش ( هلو) م
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 وآ عفدلاب ىلوملا رمؤي رخآ دبع دي عطق ول ًادبع نأ ىرت الأ .اضيأ فارطألا يفو هيف ةردهم ريغ
 ماكحأ نم مث « اهيف هتبقر عابت نأ لاملا ىلع ةيانجلا بجوم نأل ؛ ةيمدآلا ماكحأ نم اذهو « ءادفلا

 كلمتيو مسقني نأ ةيناثلا ماكحأ نمو . ةثجلا كلمتي الو « ءازجألا ىلع مسقني ال نآ ىلوألا

 . مكحلا نم امهظح نيهبشلا ىلع انرفوف ةثجل ا

 ًادبع نأ ىرت الا) :م : هلوقب كلذ حضوأ مث« ةردهم ريغ يأ :ش ( اضيأ فارطألا يفو هيف ةردهم ريغ

 ماكحأ نم) :م ءادقلا وأ عفدلا يأ :ش (اذهو « ءادمفلا وأ عفدلاب ىلوملا رمؤي رخآ دبع دي عطق ول

 ( ىلوألا ماكحأ نم مث) :م ةيانحجلا يف يأ :ش ( اهيف هتبقر عابت نأ لاملا ىلع ةيانحلا بجوم نال ؛ةيمدآلا

 تئافلا ىلع نامضلا عزوي ال يأ :ش ( ءازجألا ىلع مسقني ال نأ) :م ةيمدآلا ماكحأ نم يأ :ش

 . رحلا نيع يف ًامكح :ش ( ةثجلا كلمتي الو) :م هتلباقب ىلوملا نوكي لب « يقابلا ىلعو

 ىلع نامضلا يأ :ش ( مسقني نأ) :م : ةيلاملا ماكحأ نمو يأ :ش ( ةيناثلا ماكحأ نمو) :م

 لاقو . بوثلا قيرخت يف امك:ش ( ةثحجلا) :م ىلوملا يأ :ش ( كلمتيو) :م يقابلاو تئافلا

 ‹ ةيلاملادعب ةروكذم ةيمدآلاو ىلوألاب « ةياردلا» بحاص دارأ فيك : تلق نإف : يزارتألا

 ليلد هنأل كلذ لعفاغإ : تلق مث . ؟ ةيمدآلا لبق ةروكذم ةيلاملاو ةيلاملا ةيناشلاب دارأ فيكو

 « ةيلاملا اربتعا امهو دمحمو فسوي يبأ ليلد هركذ مث « ةيمدآلا ىنعم ربتعا وهو « ًالوأ يعفاشلا

 .امهعضوم ريغ يف ةيناثلاو ىلوألا عفد ناكف

 نيهبشلا ىلع انرفوف) :م باتكلا عضوب ال ءادتبالاب ًارابتعا «ىلوألا» لاق اغنإو : يكاكلا لاقو

 ءةثجلا كاسمإ عم نيعلا لدب لك ذخأي نأ هل سيل ةيلاملا ىلإ رظنلاب ينعي :ش ( مكحلا نم امهظح

 . لاملا يف كلذ هل سيل هنأ امك

 ءافلا يعفاشلا هلاق اميفو « قورحملا بوثلاك هالعج ثيح « ةيمدآلا بناجب ءافلا الاق اميفو

 ءاش نإ : انلقو .امهظح نيهبشلا يف ًافوقوم هانيع أقف رحك هلعج ثيح ًالصأ ةيلاملا بناجب
 ‹ هتيمدآ ىلإًارظن ءيش الو هكسمأ ءاش نإو « ةيلاملا ىلإ ًارظن هنمث ذخأو هدبع عفد ىلوملا

 . نيهبشلا ريفوتو نيبناحلا ةياعر هيف نأل « ةفينح وبأ هلاق ام لدعلا طسولاو

%3 e 
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 دلولا مأو ريدا ةيانج يف لصف

 نع يور ال ‹ اهشرأ نمو هتميق نم لقألا ىلوملا نمض ةيانج دلولا مأ وأ ربدملا ىنج اذإو : لاق

 . هالوم ىلع ربدملا ةيانجب ىضق هنأ -هنع هللا يضر- ةديبع يبأ

 ( دلولا مأو ربدملا ةيانج يف لصف) :م

 يف لماكلا ةيانج ركذ الو « دلولا مأو ربدملا ةيانج ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . هلامكل لوألا مدقو اهيف صقن وه نم ةيانج يف ركذي عرش « ةيكولمملا
 هتميق نم لقألا ىلوملا نمض ةيانج دلولا مأ وأ ربدملا ىنج اذإو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 نيب ريختي ىلوملاو ‹ هتبقر يف ناكف « ةيانجلا يف قتعملاك ربدملا يعفاشلا دنعو :ش ( اهشرأ نمو

 شرأب هيدفي : امهدحأ « نالوق هيف ءادفلا دارأ ولف « هيدفي نأ نيبو ةيانجلاب عابيف هعفدي نأ
 هتميق نم لقأب هيدفي : يناثلاو « دمحأ نع ةياورو نقلا يف كلام لوق وهو « غلب ام اًعلاب ةيانجل ا
 . ةيانحلا شرأ نم

 ءاش نإ هتیانجردقي نم هيلع ينجملا هقحتسيف :ةيانج يف عبي مل ربدملا يف كلام لاقو

 شرأ ردقب هتمدخ نم هيلع ينجملا ىفوتسا ولو « ةيانج لا شرأ ردقب هتمدخ ىدفأ ءاش نإو ديسلا

 . ًاربدم هدیس ىلإ عجر هتیانج

 الو «ةلاح هتلقاع نود هلام يف هديس ىلع ربدملا ةيانجو : ٠١ رصتخم» يف يخركلا لاقو

 ةئام ىلإ تزواجو شرألا ترثك نإو « ةدحاو ةرم ةدحاو ةميق نم رشكأ ربدملا ةيانجب ىلوملا مزلي

 ىلع تناك ءاوس توافت وأ تايانجلا نيب ام توافف ا رخآو ًالوأ ربدملا هيلع ىنج نم كرتشيف فلأ

 شرأ نم مهنم دحاو لك ردقب ةميقلاب نوبراضيف هنم تضبق تناك وأ «هنم ضبقي مل ىلوملا

 . هتیانج

 هاوراذه :ش ( هالوم ىلع ربدملا ةيانجب ىضق هنآ :- هنع هللا يضر- ةديبع يبأ نع يور امل) :م

 نع يميتلا ميهاربإ نب دمحم نبا نع بئذ يبأ نبا نع عيكو انثدح : « هفنصم» يف ةبيش يب نبا

 ربدملا ةيانج : لاق-هنع هللا يضر- حارجلا نب ةديبع يبأ نع لبج نب ذاعم نع يلولسلا نع هيبأ

 هللا يضر -نسحل او زيزعلا دبع نبرمعو يبعشلاو يعخنلا نع هوحن ج رخآو . هالوم ىلع
 ةيانجب ىضق - هنع هللا يضر- حارجلا نب ةديبع ابآ نأ : تايانجلا يف دمحم ركذو « -مهنع

 ناك دقو « فالخ ريغ نم - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةرضحب كلذو < هالوم ىلع ربدملا

 دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو . ًاعامجإ ناكف ةباحصلا نيب رهظت هاياضقو « ماشلا ريمأ ةديبع وبأ

 اهعيبواهغفد رذعتلانبهذمك شرألا نمو اهتميق نم لقألا ىلوملا نمض :دلولا ةيانج يف

 . عامجإلاب
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 امك راصف « ءادفلا هرايتخا ريغ نم داليتسالا وأ ريبدتلاب ةيانحجلا يف هميلست نع ًاعنام راص هنألو

 قح ال هنأل ؛ شرألا نمو هتميق نم لقألا بجي امن إو « ملعي ال وهو ةيانجلا دعب كلذ لعف اذإ

 لقألا نيب رييخت الو ةميقلا نم رثكأ يف ىلوملا نم عنم الو شرألا نم رشكأ يف ةيانجلا يلول
 تابغرلا نأل ؛ نقلا فالخب « ةلاحم ال لقألا هرايتخ ال دحاو سنج يف ديضي ال هنأل ؛ رثكألاو

 الإ بجوت ال تلاوت نإو ربدملا تايانجو . ءادفلاو عفدلا نيب رييختلا ديفيف نايعألا يف ةقداص

 ءرركتي ال كلذو « دبعلا عفدك ةميقلا عفد نألو « ةدحاو ةبقر يف الإ هنم عنم ال هنأل ؛ ةدحاو ةميق

 يف دحاو لکل هتمیق ربتعتو « اهيف صصحل اب نوبراضتیو كلذك اذهف

 نمدحاو لك ميلست يأ :ش ( هميلست نع اعنام راص) :م ىلوملا نألو يأ :ش ( هنالو) :م

 ريبدتلا دنع نأل :ش ( ءادفلا هرايتخا ريغ نم داليبتسالا وأ ريبدستلاب ةيانجلا يف) :مدلولا مأو ربدملا

 . ىنجي هنآ ملع ناک ام دالیتسالاو

 ؛ شرألا نمو هتميق نم لقألا بجب امنإو « ملعيال وهو ةيانجلا دعب كلذ لعف اذإ امك راصف) :م

 لاقو :ش ( ةميقلا نم رشثكأ يف ىلوملا نم عنم الو شرألا نم رشكا يف ةيانجلا يلول قح ال هنأل
 :رفز لاقو . اًربدم ةيانجلاب ربدملا ةميق يلولا نمضي : فسوي وبأ لاق : «بيرقتلا» يف يرودقلا

 . هلثم - هللا همحر- فسوي يبآ نع كلام يبآ نبا یورو «ًادبع هتميق نمضي

 نيب ىلوملا ريخي نأ يغبني :لاقيامع باوج اذه :ش ( رشكألاو لقألا نيب ربيخت الو) :م

 ‹ عفدلا ةلزنمب ربدملا يف ةميقلاو « ءادفلاو عفدلا نيب نمضلا يف ريخي هنأ امك رشكألاو لقألا

 دحاو سنج يف ديفيال) :م رييختلا نأل يآ :ش ( هنأل) :م رثكألاو لقألا نيب ريخي ال :لاقف

 ةيانج يف ريختي ىلوملا نأ ينعي « نقلا دبعلا يأ :ش ( نقلا فالخب «ةلاحم ال لقألا هرايتخال

 نيب رييختلا ديفيف نايعألا يف ةقداص تابغرلا نأل) :م رثكأ شرألا ناك نإو ءادفلاو عفدلا نيب نقلا

 ترثك نإو ينعي :ش ( تلاوت نإو ربدملا تايانجو) :م نايعألا يف ةبغرلا لجأل :ش ( ءادفلاو عفدلا

 . نقلاك وه : ةثالثلا ةمئألادنعو :ش ( ةدحاو ةميق الإ بجوت ال) :م

 وهو ‹ تخألاك : ديعب لوق يفو « لوق يف يعفاشلا لاق هبو « اندنع دلولا مأ يفاذكو

 ةبقر يفالإ هنم عنمال ىلوملا نألو يآ :ش ( ةدحاو ةبقر يفالإ هنم عنم ال هنأل) :م ينزملا رايتحخا

 . اهيف عني الف ةدحاو

 :ش ( كلذك اذهف « رركتي ال ) :م ةميقلا عفد يأ :ش ( كلذو « دبعلا عفدك ةميقلا عفد نألو) :م

 ( نوبراضتيو) :م هربد مث تعمتجا هنم تايانجلا نأكف « رركتلا مدع يف كلذك ربدملاو يأ ءًاضبأ

 . ةميقلا يف يأ :ش ( اهيف صصحل اب) :م نوعزانتي تايانح لا باحنصأ يأ :ش

 يف) :م تايانجلا باحصأ نم :ش ( دحاو لكل) :م ربدملا ةميقو يأ :ش ( ةتميق ربتعتو) م
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 ىلوم ا عفد دقو ىرخأ ةيانج ىنج نإف : لاق . ققحتي تقولا اذه يف عنملا نأل هيلع ةيانجلا لاح

 عفد ىلوملا ناك نإو : لاق . عفدلا ىلع روبجم هنأل ؛ هيلع ءيش الف ءاضقب ىلوألا يلو ىلإ ةميقلا

 يب دنع اذهو « ةيانجلا يلو عبتا ءاش نإو < ىلوملا عبتا ءاش نإ رايخلاب يلولاف ءاضق ريغب ةميقلا

 «ةدوجوم ةيناثلا ةيانجلا نكت مل عفد نيح هنأل ؛ ىلوملا ىلع ءيش ال : الاقو . - هللا همحر- ةفينح

 . ءاضقلاب عفد اذإ امك راصو « هقحتسم ىلإ قحلا لك عفد دقف

 . < طوسبملا» يف ركذ ام : اهتروص نمو :ش ( ققحتي تقولا اذه يف عنملا نأل ؛ هيلع ةيانجلا لاح

 رخآ لتق مث نيفلأ ىلإ هتميق تدادزا مث مهرد املأ هتميقو أطخالجر ربدملا لتق اذإو : لاقو

 ىنج هنأل ‹ مهرد افلأ هالوم ىلعف « رخآ لتق مث ةئامسمخ ىلإ هتميق تعجرف بيع هباصأ مث

 ملسف نافل هتميق ًانماض ىلوملا ناكل ةيانجلا كلت الإ هنم نكي مل ولو . نافلأ هتميقو يناثلا ىلع

 نأل «نيفلألا يف هقح ىلوألا ةيانجلا يلول نأل «ةصاخ طسوألا لتقلا يلو «نيذه نم فلألا

 لوألا ةيانجلا يلول يقابلاو «ىلوألا فلألا يأ «فلألا اذه نم ةئامسمخ «فلأ هتيانج موي هتميق

 .ًاصاخ طسوألاو

 لوألا مث« ةئامسمخ هتيانج موي هتميق نأل « ةئامسمخ يف هقح ثلاثلا لتقلا يلول نأل

 ةعستب طسوألاو « فالآ ةرشعب لوألا برضيف ءامهنيب يتلا ةئامسمخلا يف نابرضي طسوألاو

 « ةرشعب لوألا برضيف امهنم ًارعس ةئامسمخ لعجيف فلأ هقح نم هيلإ لصو هنأل « فالآ

 هنأل ‹ ذخأ ا الإ فالآلا رشعب لوألا برضي < ًاعيمج مهنيب ةيقابلا سمخلاو « ةعستب طسوألاو

 . نيترملا يف ذخأ اب برضي ال طسوألا اذكو . هب برضي الف هقح نم ءيش هيلإ لصو

 . فالآ ةرشعب برضي ثلاثلاو «هقح نم يقب اب برضي اغنإو

 يلو ىلإ ةميقلا ىلوملا عفد دقو ىرخأ ةيانج ىنج نإف) :م : يرودقلا لاق يأ :ش ( لاق) :م

 هيلع قبي ملف :ش ( عفدلا ىلع روبجم هنأل) :م ىلوملا ىلع يأ :ش ( هيلع ءيش الف ءاضقب ىلوألا

 .ءيش

 :م ىلوألا ةيانجلا يلو ىلإ :ش ( ةميقلا عفد ىلوملا ناك نإو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ةيناثلا ةيانجلا يلو يأ :ش ( ةيانجلا يلو عبتا ءاش نإو ‹ ىلوملا عبتا ءاش نإ راي اب يلولاف ءاضق ريغب)

 عفد اب لوألا ليتقلا يلو ىلع عجري ىلوملا مث « هتميق فصنب ىلوملا ىلع عجر ءاش نإ «ريختف

 . ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع) :م مكحلا نم روكذملا اذه يأ :ش ( اذهو) :م يناثلا يلول

 ىلإ قحا لك عفد دقف « ةدوجوم ةيناثلا ةيانجل! نكت مل عفد نيح هنأل ىلوملا ىلع ءيش ال :الاقو) :م

 همدعو ءاضقلا نوكيف يضاقلا هلعفي ام نيع لعف هنأل :ش ( ءاضقلاب عفد اذإ امك راصو « هقحتسم
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 ىلوألا يلوو ًاعوط ةيناثلا ةيانحللا يلوو قح عفدب ناج ىلوملا نأ: - هللا همحر -ةفسينح يبآلو

 يلو كراشي اذهلو « هجو نم ًامكح ةنراقم ةيناثلا نأل اذهو ؛ ريختيف ًاملظ هقح ضبقب نماض
 تلعجف « اهقح يف ةيناثلا ةيانملا موي هتميق ربتعت هنإ ثيح نم امكح ةرخأتمو ىلوألا ةيانجلا
 قتعأ اذإو ‹ نيهبشلاب ًالمع ةيناثلا يلو قح نم هب قلعت ام هلاطبإل نيمضتلا قح يف ةنراقملاك
 « عناب هيلع بجو امنإ نامضلا نأل . ةدحاو ةميق الإ همزلت مل تايانج ىنج دقو ربدملا ىلوملا

 نأل ؛ انفصو ام عيمج يف ربدملا ةلزنمب دلولا مأو ةلزنمب همدعو دعب نم قاتعإلا دوجو راصف

 ءيش هب همزلي الو هرارقإ زجي مل ًاطخلا ةيانجب ربدملا رقأ اذإو . ريبدتلاك عفدلا نم عنام داليتسالا

 . اهبوجو دعب ةعفشلاب رادلا ذخأو ةبهلا يف عوجرلا يف امك ءاوس

 ىلوألا يلوو اعوط ةيناثلا ةيانج لا يلو قح عفدب ناج ىلوملا نأ :- هللا همحر - ةفينح يبألو) :م

 ‹ ريختيف) :م زئاج يناجلا ىلع عوجرلاو محازملا ببسب بلقنا هنأل :ش ( ًاملظ هقح ضبقب نماض

 اًمكح ):م ىلوألا ةيانجلل يأ :ش ( ةنراقم ةيناثلا نأل ) :م هلوق كلذ نيبو « عوجرلا يف :ش (اذه و

 . كراشي لوألل يناثلا ةنراقم لجألو يأ :ش ( كراشي اذهلو) :م ةعجارملا ببسب :ش ( هجو نم

 :ش (اهقح يف ةيناشلا ةيانحجلا موي هنميق ربتعت هنإ ثيح نم ًامكح ةرخأتمو ىلوألا ةيانح لا يلو) :م
 ( هلاطبإل نيمضتسلا قح يف ةنراقملاك) :م ةيناثلا يأ :ش ( تلعجف ) :م ةيناثلا ةيانح لا ح يف يأ

 نامضلا هيلع بجت هنأل كلذو :ش ( ةيناشلا يلو قح نم هب قلعت ام) :م يلولا لاطبإ يأ :ش

 نأك عفدلا نأك لعجف « ءاوس نيتيانجلا ءايلوأ قح يف كلذو « قباسلا ريبدتلاب ةبقرلا عنم رابتعاب

 رخآلل ناك ءاضق ريغب ةميقلا عيمج امهدحأ ىلإ عفد ول كانهو « اعيمج نيتيانجلا دوجو دعب

 . انه كلذلف رايخلا

 هتميق انربتعا ىتح ةيانحلا نامض يف رخأتلا ةهبشب انلمع امك ينعي :ش ( نيهبشلاب ًالمع) :م

 فصن ةيانجلا نيمضت قح يف ةنراقملا ةهبشب لمعي نأ بجو ءاهقح يف ةيناثلا ةيانجلا موي
 هب قلعت ام لطبي هنأل ءءاضق ريغب عفد اذإ نيمضتلا يف ةنراقملاك ةيناثلا تلعج : ليقو «عوفدملا

 ةنراقملا يهبشب المع عفدلاب زوجي هنأل «ءاضقب عفداذإ ةنراقلاك لعجي ملو يناثلا قح

 .رخأتلاو

 بجو امنإ نامضلا نأل ؛ ةدحاو ةميق الإ هم زلت مل تايانج ىنج دقو ربدملا ىلوملا قتعأ اذإو) :م

 نقلا يف قاتعإلا ةثالشلا ةمئألا دنعو :ش ( ةلزنمب همدعو دعب نم قاتعإلا دوجو راصف« عنملاب هيلع

 ربدملا ةلزنمب دلولا مأو) :م هلوقب هيلإ راشأ . لوق يف يعفاشلاو اندنع ربدملا قاتعإك دلولا مأ قاتعإو

 امهميلست نم عنم ىلوملا نأل :ش ( ريبدتلاك عفدلا نم عنا داليتسالا نأل ؛ انفصو ام عيمج يف

 ءيش هب همزلي الو هرارقإ زجب مل ًأطخلا ةيانجب ربدملا رفأ اذإو) :م رايتخا ريغ نم قباسلا داليتسالاب
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 . ملعأ هللاو « ديسلا ىلع ذفني ال هب هرارقإو هديس ىلع ًاطخل ا ةيانج بجوم نأل ؛ قتعي مل وأ قتع

 :ش ( ملعأ هللاو « ديسلا ىلع ذفني ال هب هرارقإو هديس ىلع ًاطخا ةيانج بجوم نأل ؛ قتعي مل وأ قتع

 . فالخ هيف ملعی الو
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 كلذ يف ةيانجلاو يبصلاو ريدملاو دبعلا بصخ باب
 ناک نإو ‹ عطقآ هتمیق هیلعف عطقلا نم هدي يف تامو لجر هبصغ مث هدبع دی عطق نمو : لاق
 نأ قرفلاو . هيلع ءيش ال بصاغلا دي يف كلذ نم تامف بصاغلا دي يف هدي عطق ىلوملا

 عطقأ هتميق بجتف ةيوامس ةفآب كله هنأك ريصيف « عيبلاك كلملا ببس هنأل ةيارسلل عطاق بصغلا

 ريصيف ًافلتم ىلوملا راصف ةيادبلا ىلإ ةفاضم ةيارسلا تناكف ‹ يناثلا لصفلا يف عطاقلا دجوي ملو

 . نامضلا نع بصاغلا ًاربيف دادرتسا وهو هيلع ىلوتسا هنأو فیک ًادرتسم

 ) كلذ یف ةيانحللاو ىبصلاو ربدملاو دبعلا بصغ باب) م

 يف يأ :ش ( كلذ يف ) :م : هلوق « هرخآ ىلإ ريدملا بصغ ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 درفلا نأل ‹ امهبصغ عم امهتيانج بابلا اذه يف ركذ ربدملاو دبعلا ةيانج ركذ الو «ربدملاو دبعلا

 . يبصلا بصغ نايب ىلإ همالك رج مث ‹بكرملا لبق

 تامو لجر هبصغ مث هدبع دی عطق نمو) :م : « ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 دي يف كلذ نم تامف بصاغلا دي يف هدي عطق ىلوملا ناك نإو ‹ عطقأ هتميق هيلعف عطقلا نم هدي يف

 نأل يأ :ش ( هنأل « ةيارسلل عطاق بصغلا نأ) :م نيتلأسملا نيب :ش ( قرفلاو « هيلع ءيش ال بصاغلا

 . بصخلا لوأ ىلإ ادنتسم نامضلا ءادأ دنع كلمت تانومضملا نأل :ش ( كلملا ببس) :م بصغلا

 :م ةيارسلل اعطاق ةيارسلاو ةيانجلا نيب بصغلا للحم ناك كلملا بابسأ نم بصغلا ناك الو

 هتميق بجتف ةيوامس ةفآب كله هنأك) :م بوصغملا دبعلا يآ :ش ( ريصيف) :م للحت اذإ :ش ( عيبلاك)

 دجوي ملو يأ :ش ( يناثلا لصفلا يف عطاقلا دجوي ملو) :م ديلا عوطقم هنوك لاح يأ :ش ( عطقأ

 :م رمألا لو ىلإ يأ :ش ( ةيادبلا ىلإ ةفاضم ةيارسلا تناكف) :م ةيناثلا ةلأسملا يف ةيارسلا عطاق

 . ادرتسم نوکی ال فیکو يأ :ش ( فیکو ادرتسم ریصیف «اًفلتم یلوملا راصف)
 (دادرتسا وهو) :م عطقلاب دبعلا ىلع ىلوتسا ىلوملا نأ لاحلاو يأ :ش ( هيلع یلوتسا هنآو) :م

 ضرتعاو :ش ( نامضلا نع بصافلا ًاربيف) :م كلذك ناك اذإف « ادادرتسا هيلع ءاليتسالا يأ :ش

 ىلع لدبلا كلي ملو « ةيارسلا عطقي ال بصخلا نإف « انبهذم فلاخم اذه نب ناخ يضاق مامإلا

 . ءاضر وأ ءاضقب بصاغلا

 صن الف هلبق امأ « بصاغلا ىلع لدبلا كلم اذإ كلملا لدبت رابتعاب هب عطقي اغنإ ةيارسلا نأل

 مل نإو ةيارسلا نأل ‹ عطقأ دبع ةميق انه بصاغلا نمضي هنأ الإ « عماجل ا اذهو رخآ يف هيلع

 عفترا اذإ الإ ‹ هنع بصاغلا ًأربي الف نامضلا ببس دقعناف موقتم لام ىلع درو بصخلاب عطقنت

 ةقيقح هيلع ةتباث بصاغلا ديو « هلثمب وأ هقوف اب عفتري اغإ ءيشلا نأل ‹ عقري ملو بصخلا
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 نأل ؛ نماض وهف هدي يف تامف هيلع ًاروجحم ًادبع هيلع روجحملا دبعلا بصغ اذإو : لاق
 ىلوملا ىلع هدر مث ةيانج هدنع ىنجف ًاربدم بصغ نمو : لاق . هلاعفأب ذخاؤم هيلع روجحللا

 زجعأ قباسلا ريبدتلاب ىلوملا نأل ؛ نافصن امهنيب هتسميق ىلوملا ىلعف « ىرخأ ةيانج هدنع ىنجف

 هيف مهقح ذإ « ةيانجلا ءايلوأ قح ًالطبم ريصيف « ءادفلل ًاراتخم ريصي نأ ريغ نم عفدلا نع هسفن
 يف امهئاوتسال نيفصن نيتيانحجلا ييلو نيب نوكيو « اهتميق ىلع دازي الف ةدحاو ةبقر الإ عنمي ملو

 فصن قحتسا هنأل ؛ بصاغلا ىلع هتميق فصنب ىلوملا عجريو: لاق . بجىملا

 تباثلا نود اًمكح تباثلاو « اًمكح هيلع تتبث ةيارسلا رابتعاب بصاخلا كلاملا ديو « اًمكحو

 ‹ نامضلا هيلع ررقيف ىلوملا لعف ىلإ ةيارسلا لاصتاب بصخلا عفتري ملف « اًمكحو ةقيقح
 : -هللا همحر- لمكألا لاقو . اهب عفتري بصخلا نأل « بصغلا دعب هيلع ىنج ول ام فالخب

 الو « اًمكح هيلع ةتباث ىلومل ا دي نإف « اًمكح ةتباث هيلع بصاخلا دي نأ ملسن ال انأل « رظن هيفو
 اًناودع اهنوكل عفدلا ةبجاو ةيقيقحلا ديلاو « امهلامكب اًمكح نادي دحاولا ءيشلا ىلع تبثت

 . احجرم الو اًضراعم حلصي ال اًتضحم

 دبع هيلع روجحملا دبعلا بصغ اذإو) :م : « ريغصلا عماجلا ١ يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 عابي لاحلا يف نمضيف ارهاظ بصخلا ناك اذإ اذه :ش ( نماض وهف هدي يف تامف هيلع اروجحم

 . ةربتعم دبعلا لاعفأ نأل « هيف

 همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاق اذك « قتعلاب الإ بجي ال هرارقإب رهظ بصخلا ناك ولو

 وأ دحب روجحملا دبعلا رقأ نإو ‹ لاعفألا نود لاوقألا يف رجحلا بجوي قرلا نأل كلذو ء-هللا

 ( هلاعفأب ذخاؤم هيلع روجحلملا نأل) :م ةيرحلا لصأ ىلع كلذ يف ىقبي هنأل « لاحلا يف همزل صاصق

 نع اًزارتحا روجحلملا ركذ ناكف « قتعلا دعب اهب ذخاؤمف لاوقألا امأ « هقر لاح يف يأ :ش

 . اندنع اًضيأ لاوقألاب ذخاؤي هنإف «نوذأملا

 ىلع هدر مث ةيانج هدنع ىنجف اربدم بصغ نمو) :م : « ريغصلا عماجلا » يف يأ . :ش ( لاق) :م

 ؛ نافصن) :م نيتيانجلا يلو نيب يأ :ش ( امهنيب هتميق ىلوملا ىلعف «ىرخأ ةيانج هدنع ىنجف ىلوملا

 هملع مدعل :ش ( ءادفلل اراتخم ريصي نأ ريغ نم عفدلا نع هسفن زجعأ قباسلا ريبدتلاب ىلوملا نأل

 ملو هيف مهقح ذإ ةيانجل ا ءايلوأ قح ًالطبم ريصيف) :م لبقتسملا يف هدنع ثدحي هتيانجب ريبدتلا تقو

 نيتيانجلا ييلو نوب نوكيو) :م ةبقرلا ةميق ىلع يأ :ش ( اهتميق ىلع دازي الف ةدحاو ةبقر الإ عني
 . ةيانجلا نم قحتسملا يف يأ :ش ( بجوملا يف امهئاوتسال نيفصن

 فصن قحتسا هنأل ؛ بصاغلا ىلع هتميق فصنب ىلوملا عجريو ):م : دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

1¥ 



 هعفديو : لاق . ببسلا اذهب دبعلا فصن ىق قحتسا اذإ امك راصف « بصاغلا دي يف ناك ببسب لدبلا

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ بصاغلا ىلع كلذب عجري مث ىلوألا ةيانحجلا يلو ىلإ

 هب عجري يذلا نأل؛ هل ملسيف هتميق فصنب عجري : -هللا همحر - دمحم لاقو . -هللا امهمحر

 عامتجا ىلإ يدؤي اليك هيلإ هعفدي الف ىلوألا ةيانحلا يلول ملس ام ضوع بصاغلا ىلع ىلوملا
 عيمج يف لوألا قح نأ : امهلو . قاقحتسالا رركتي اليك دحاو لجر كلم يف لدبملاو لدبلا

 دجو اذإف ‹ يناثلا ةمحازم رابتعاب صقتتنا انإو « دحأ همحازي ال هقح يف ینجنيح هنال ةميقلا

 هذخأ اب ىلوملا ىلإ عجري هنم هذخأ اذإف « هقح متيل هذخأي ًاغراف كلاملا دي يف دبعلا لدب نم ائيش

 . بصاغلا دي يف ناك ببسب هدي نم قحتسا هنأل ؛ بصاغلا ىلع

 ببسب يآ :ش ( ببسلا اذهب دبعلا فصن قحتسا اذإ امك راصف « بصاغلا دي يف ناك ببسب لدبلا

 يلو ىلإ عفدف ةيانج ىنجف ىلوملا ىلإ هدرف هدي يف ىنجف دبع بصغ اذإ بصاغلا دي يف ناك
 . اذهاذك « هتميق فصن بصاغلا نم ذخأي نأ ىلوملل نأل « ةيانجلا

 يلو ىلإ) :م بصاغلا نم ذوخأملا فصنلا يأ :ش ( هعفديو) :م :دمحم يأ :ش (لاق) :م

 :ش ( اذهو « بصاغلا ىلع) :م ةيانجلا يلو ىلا عوفدملاب يأ :ش ( كلذب عجري مث ىلوألا ةيانجلا
 لاقو . - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع) :م . يناثلا عوجرلاو يناثلا عفدلا اذهو يأ

 ةيانجلا يلو ىلإ هعفدي ال يأ ‹ ىلوملل يأ :ش ( هل ملسيف هتميق فصنب عجري :- هللا همحر -دمحم

 . ةثالثلا ةمئألا لوق سايق وهو ىلوألا

 اليك هيلإ هعفدي الف ىلوألا ةيانجلا يلول ملس ام ضوع بصاغلا ىلع ىلوملا هب عجري يذلا نأل ) :م

 يلو ىلإ هعفدي :ش ( قاقحتسالا رركتي اليك دحاو لجر كلم يف لدبملاو لدبلا عامتجا ىلا يدؤي

 ‹«ىرخأ ةيانج هدنع ىنجف بصاغ هبصغ مث ىلوملا دنع ىلوألا ةيانحجلا تناك نأب ىلوملا دنع ةيانجلا
 عفديو ةميقلا فصنب بصاغلا ىلع هب عجري مث نيفصن نيتيانجلا يلو ىلإ هتميق عفدي ىلوملا نإف

 . عامجإلاب اذهو ‹ ىرخأ ةرم بصاغلا ىلع هب عجري الو « ىلوألا ةيانجلا يلو ىلإ

 نيح هنأل ةميقلا عيمج يف لوألا قح نأ) :م :فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو) :م

 ( دجو اذإف ‹ يناشلا ةمحازم رابتعاب) :م هقح يأ :ش ( صقتنا امنإو دحأ همحازي ال هقح يف ىنج

 ريغ نم يأ :ش ( اًعراف كلاملا دي يف دبعلا لدب نم ًائيش) :م ىلوألا ةيانجلا يلو دجو اذإ يأ :ش

 لجأل يآ :ش ( هقح متيل ) :م ىلوملا ىلع مدقتي هنأل :ش ( هذخأي) :م ةيناثلا ةيانجلا يلو ةمحازم

 يف ناك ببنسب هدي نم قحتسا هنأل ؛ بصاغلا ىلع هذخأ امم ىلوملا ىلإ عجري هنم هذخأ اذإف ) :م هقح مامتإ

 . ًايناث هيلع عجر اذهلف :ش ( بصاغلا دي

۳1۸ 



 امهنيب هتميق ىلوملا ىلعف « ىرخأ ةيانج هدنع ىنجف لجر هبصغف ىلوملا دنع ىنج ناك نإو : لاق

 فصنلا قاقحتسا نأ ريغ ‹ لوألا لصفلا يف انيب ال بصاغلا ىلع ةميقلا فصنب عجريو «نافصن

 هب عجري الو ىلوألا ةيانجلا يلو ىلإ هعفديف بصاغلا دي يف يه تناك ذإ ةيناشلا ةيانحجلاب لصح

 يف ىنجف ًادبع بصغ نمو : لاقف دبعلا يف ةلأسملا عضو مث . عامجإلاب اذهو ‹ بصاغلا ىلع

 بصاغلا ىلع عجري مث « نيتيانجلا ييلو ىلإ هعفدي ىلوملا نإف « ىرخآ ةيانج ىنجف هدر مث هدي
 - فسوي ىبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « بصاغلا ىلع هب عجريو لوألا ىلإ هعفديف ةميقلا فصنب

 ىلوملا دنع ىنج نإو . هل ملسيف ةميقلا فصنب عجري :-هللا همحر- دمحم لاقو . -هللا امهمحر

 . هب عجري الو لوألا ىلإ هعفديف هتميق فصنب عجريو نيفصن ىلوملا هعفد هدي يف ىنجف هبصغ مث

 ربدملا يف باوحجلاك دبعلا يف باوجلاو

 ‹ ىرخأ ةيانج هدنع ىنجف لجر هبصغف ىلوملا دنع ىنج ناك نإو) :م :دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 يآ :ش (لوألا لصفلا يف انيب ال بصاغلا ىلع ةميقلا فصنب عجريو « نافصن امهنيب هتميق ىلوملا ىلعف

 اذه ركذ :ش (فصنلا قاقحتسا نأ ريغ) :م ىلوملا دي يف مث بصاخلا دي يف ربدملا ىنج اذإ ام يف

 . ًاضيأ امهدنع عجري ال ثيح : امهدنع ةيناثلاو « ىلوألا ةلأسملا نيب قرفلا نايبل ءانثتسالا

 لصح) :م بصاخلا نم ىلوملا ذخأ يذلا فصنلا قحتسا اذإ فصنلا قاقحتسا نأ : هنايب

 ‹ بصاغلا ىلع هب عجري الو ىلوألا ةيانجلا يلو ىلإ هعفديف بصاغلا دي يف يه تناك ذإ ةيناثلا ةيانجلاب
 فالخب . عامجإلاب ةيناشلا ةلأسملا يف بصاخلا ىلع ىلوملا عوجر يأ :ش ( عامجإلاب اذهو

 ةرم - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هيلع ىلوملا عجري ناك مث نإف . ىلوألا ةلأسملا

 عم فسوي يبأو رفز لوقو « هدحو ةفينح يبأ لوق « بيرقتلا باتك يف يرودقلا ركذو . ةيناث

 . دمحم

 يف «ريغصلا عماجلا» يف ةلأسملا هذه دمحم عضو يأ :ش ( دبعلا يف ةلاسملا عضو مث) :م

 ىنجف ًادبع بصغ نمو) :م دمحم يأ :ش ( لاقف) :م ربدملا يف اهعضو امدعب «نقلا »لاقف دبعلا

 بصاغلا ىلع عجري مث « نيتيانجلا ييلو ىلإ هعفدي ىلوملا نإف ىرخأ ةيانج ىنجسف هدر مث هدي يف
 - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « بصاغلا ىلع هب عجريو لوألا ىلإ هعفديف ةميقلا فصنب

 .( - هللا امهمحر

 هبصغ مث ىلوملا دنع ىنج نإو . هل ملسيف ةميقلا فصنب عجري :- هللا همحر-دمحم لاقو) :م

 يف باوجلاو « هب عجربي الو لوألا ىلإ هعفديف ةتميق فصنب عجريو نيفصن ىلوملا هعفد هدي يضف ىنجف
 فالتحخالا يف ربدملا دبعلا يف يآ :ش ( ربدملا يف باوجلاك) :م نقلا دبعلا يف يأ :ش (دبعلا
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 : لاق . ةميقلا عفدي لوألا يفو دبعلا ىلوملا عفدي لصفلا اذه يف نآ الإ « انركذ ام عيمج يف

 یلعف « ةيانج هدنع ینج مث هبصغ مث یلوملا ىلع هدر مث ةيانج هدنع ینجف ًاربدم بصغ نمو
 هتميقب عجري مث ةدحاو ةميق هيلع بجيف ريبدتلاب ةدحاو ةبقر عنم هنأل نافصن امهنيب هتميق ىلوملا
 لك قحتسا هنأل لوألا ىلإ اهفصن عفديف بصاغلا دي يف اتناك نيتيانجلا نأل . بصاغلا ىلع

 : لاق . دعب نم ةمحازملا مكحب صقتنا اغإو « هريغل قح ال هيلع ةيانجلا دوجو دنع نأل ؛ ةميقلا

 يلو ىلا هعفدي الو هل ملسیو هدي يف ناك ببسب قاقحتسالا نأل ؛ بصاغلا ىلع هب عجريو

 دقو لوألا قح قبسل فصنلا يف الإ هل قح ال هنأل ؛ ةيناثلا ةيانجلا يلو ىلإ الو ىلوألا ةيانجلا

 . قافتالا ىلع : ليقو . ىلوألاك فالتخالا ىلع ةلأسملا هذه : ليق مث . هيلإ كلذ لصو

 يآ :ش ( لوألا يفو دبعلا ىلولا عفدي لصفلا اذه يف نأ الإ ءانركذ ام عيمج يف) :م ءاوس قافتالاو

 سفن عفدي دبعلا يفو ‹ كلم ىلإ كلم نم لقنلا لمتحيال هنأل :ش ( ةميقلا عفدي) :م ربدملا يف

 . عناملا مدعل دبعلا

 هبصغ مث ىلوملا ىلع هدر مث ةيانج هدنع ىنجف ًاربدم بصغ نمو) :م :دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 ةميق هيلع بجيف ريبدتلاب ةدحاو ةبقر عنم هنأل « نافصن امهنيب ةتميق ىلوملا ىلعف « ةيانج هدنع ىنج مث
 :ش ( لوألا ىلإ اهفصن عفديف بصاغلا دي يف اتناك نيتيانجلا نأل ؛ بصاغلا ىلع هتميقب عجري مث ةدحاو

 ال هيلع ةيانجلا دوجو دنع نأل ةميقلا لك قحتسا هنأل) :م ىلوألا ةيانجلا يلو ىلإ ةميقلا فصن يأ

 . يناثلا ةمحازم يأ :ش ( دعب نم ةمحازملا مكحب صقتنا اغإو « هريغل قح

 ؛بصاغلا ىلع) :م فصنلاب يأ :ش ( هب عجريو) :م :- هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 فصنلا ملسي يأ :ش ( هل ملسيو) :م بصاخلا دنع يأ :ش ( هدي يف ناك ببسب قاقحتسالا نأل

 يلول يأ :ش (هل قح ال هنأل ؛ ةيناثلا ةيانجلا يلو ىلإ الو ىلوألا ةيانجلا يلو ىلإ هعفدي الو) :م ىلوملل

 ىلإ فصنلا لصو يأ :ش ( هيلإ كلذ لصو دقو لوألا قح قبسل فصنلا يف الإ) :م ةيناثلا ةيانجلا

 . ةيناثلا ةيانحلا يلو

 يف ققحتي : خياشملا ضعب لاق ينعي :ش ( ىلوألاك فالتخالا ىلع ةلأسملا هذه :ليق مث) :م

 ةميقلا نم هب عجر ام ىلوملل ملسي ثيح « ىلوألا ةلأسملا يف امك اًضيأ دمحم فالخ ةلأسملا هذه

 .[. ..] ىلوألا ةيانحلا يلو ذخؤي الو بصاخلا ىلع

 ةيانجلا يلو ذخأي لب ةلأسملا هذه يف دمحمل فالح ال ينعي :ش ( قافتالا ىلع :ليقو) :م

 نأل ‹ حيحصلا وه اذهو « بصاغلا ىلع عجر اذإ يلولا نم ةميقلا فصن وهو هقح مامت ىلوألا

 مالسإلا رخف ةلأسملا هذه درفأ اذكهو « فالخ الب «ريغصلا عماج لا يف ةلأسملا هذه ركذ ًادمحم

 _ . ؟ريغصلا عماجلا»حرش يف هريغو
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 ؛ىلوألا ةيانحلا يلول ملس امع ضوع هب عجري يذلا ىلوألا يف نأ -هللا همحر - دمحمل قرفلاو

 ةلأسملا هذه يف امأف . قاقحتسالا رركتي ًايناث هيلإ عفد ولف . كلاملا دي يف تناك ةيناثلا ةيانجلا نأل

 . هانركذ ام ىلإ يدؤي الف بصاغلا دي يف اهلوصحل ةيناثلا ةيانحج لا نع ًاضوع لعجي نأ نكميف

 . نم تام نِإو ‹ ءيش هيلع سيلف یمحب وأ ةأجف هدي يف تامف ارح ًايبص بصضغ نمو :لاق
 يف نمضي ال نأ : سايقلاو « ناسحتسا اذهو . ةيدلا بصاغلا ةلقاع ىلعف ةيح هتشهن وأ ةقعاص

 ىري الأ ‹ ققحتي ال رحلا يف بصغلا نأل ء-هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لوق وهو ءنيهجولا

 هجو . ىلوأ ًاديو ةبقر ارح ريغصلا ناك اذإف « ارح هنأ عم نمضي ال ًاريغص ًابتاكم ناك ول هنآ
 هلقن هنأل ؛ ابيبست فالتإ اذهو ‹« فالتإلاب نمضي نكلو « بصغلاب نمضي ال هنأ : ناسحتسالا

 . قعاوصلا ناكم ىلإ وأ ةعبسم ضرأ ىلإ

 قرفلاو) :م : هلوقب فنصملا هيلإ راشأ « نيتلآأسملا نيب قرفلا ىلإ دمحم جاتحي اذه ىلعف
 ةيناثلاو « بصاخلا دنع ىلوألا ةيانج لا تناك اذإ ام يهو :ش ( ىلوألا يف نآ-هللا همحر -دمحمل

 ةيانج لا نأل ؛ ىلوألا ةيانجلا يلول ملس امع ضوع) :م يلولا يآ :ش ( هب عجري يذلا) :م كلاما دنع

 لدبو هيلإ عقو ام لدب اذه نأل :ش ( قاقحتسالا رركتي ًايناث هيلإ عفد ولف . كلاملا دي يف تناك ةيناثلا

 . قاقحتسالا رركتي لدبملا قحتسا امدعب لدبلا قحتسا ولف هماقم موقي ءيشلأ

 الف بصاغلا دي يف اهلوصحل ةيناثلا ةيانجلا نع اضوع لعجي نأ نكميف ةلأسملا هذه يف امأف ) :م

 . قاقحتسالا راركت ىلإ يأ :ش ( هانركذ ام ىلإ يدؤي

 دي يف تلصح نإو ةيناثلا ةيانجلا نإف « رظن هيف « ةلأسملا هذه يف امأ » :هلوق : لمكألا لاق

 ذوخأملا لعجي ىتح « قاقحتسا اهيلول قبي ملو ةرم لوأ اهقح هنم يلولا ذخأ نكل « بصاغلا -

 . هذخأ ام ةلباقم يف ًايناث بصاغلا نم

 بهذ يآ :ش ( ًارح ًايبص بصغ نمو) :م :«ريخصلا عماحلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 ظفلب ءيشلا ركذي نأ وهو « ةلكاشملا قيرطب عضوملا اذه يف بصخلا ركذ نوكيف هيلو نذإ ريغب هب
 وأ ةقعاص نم تام ناو ۰ ءيش هيلع سيلف یمحب وأ ةاجف هدي يف تامف) :م هنمز يف هعوقول هریغ

 لوق وهو « نيهجولا يف نمضي ال نأ : سايقلاو ‹ ناسحتسا اذهو « ةيدلا بصاغلا ةلقاغ ىلعف هيح هتشهن

 الأ ‹ ققحتي ال رحلا يف بصغلا نأل) :م دمحأو كلام لاق هبو :ش ( -هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز

 . ( ىلوأ ًاديو ةبقر أرح ريغصلا ناك اذإف ادي رح هنأ عم نمضي ال ًاريغص ًابتاكم ناك ول هنأ یری

 :ش ( ابيبست فالتإ اذهو « فالتإلاب نمضي نكلو « بصغلاب نمضي ال هنأ : ناسحتسالا هجو) :م

 وأ) :م عابسلا اهيلإ يوأت ضرأ ىلإ يأ :ش ( ةعبسم ضرأ ىلإ هلقن هنأل) :م ةيببسلا ثيح نم يأ

 . فوزعم ةقعاص عمج وهو ةداع قعاوصلا هيف لزنت ناكم ىلإ يأ :ش ( قعاوصلا ناكم ىلإ
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 دقو « هيف دعتم وهف هيلإ هلقن اذإف « ناكم لك يف نوكت ال عابسلاو تايحلاو قعاوصلا نأل اذهو

 يف رفحلاك ايدعت ناك اذإ ةلعلا ةلزنم لزني ةلعلا طرش نأل ؛ هيلإ فاضيف يلولا ظفح لازأ

 هلقن ول ىتح « نكامألا فالتخاب فلتخي ال كلذ نأل ؛ ىمحب وأ ةأجف توملا فالخب « قيرطلا

 ًالتق هنوكل ةلقاعلا ىلع ةيدلا بجتف نمضي هنأب لوقن ضارمألاو ىمحلا هيف بلغي عضوم ىلإ
 ‹ نمضي مل هلكأف ًاماعط عدوأ نإو « ةيدلا هتلقاع ىلعف هلتقف ًادبع يبص عدوأ اذإو : لاق . ًابیبست

 :-هللا امهمحر - يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو .-هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو

 ‹ ًاعيمج نيهجولا يف نمضي

 هلقن اذإف « ناكم لك يف نوكتال عابسلاو تايحلاو قعاوصلا نأل) :م ًافالتإ هنوك يأ :ش ( اذهو) :م

 وأ لاحلل هيف واولا :ش ( هيف دعتم وهف ) :م ةروكذملا ءايشألا هيف نوكت عضوم ىلإ يأ :ش ( هيلإ
 . لاحلل ًاضيأ هيف واولا :ش ( يلولا ظفح لازأ دقو) :م هلقن يف

 طرش نأل) :م لتاقلا ىلإ فالتإلا فاضي يأ « طرشلا باوج :ش ( هيلإ فاضيف) :م : هلوقو

 ال كلذ نأل ؛ ىمحب وأ ةأاجف توملا فالخب ‹ قيرطلا يف رفحلاك ًايدعت ناك اذإ ةلعلا ةلزنم لزني ةلعلا

 بجتف نمضي هنأب لوقن ضارمألاو ىمحلا هيف بلغي عضوم ىلإ هلقن ول ىتح « نكامألا فالتخاب فلتخي
 . ةيببسلا ثيح نم يأ :ش ( يبست ًالتق هنوكل ةلقاعلا ىلع ةيدلا

 هتلقاع ىلعف هلتقف ًادبع يبص عدوأ اذإو) :م :ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م -

 ردصلاو مالسإلا رخف حرص اهبو ةميقلا دارملا ليق . ةيدلا يبصلا ةلقاع ىلع يأ :ش (ةيدلا

 دبعلا يفو < ةيلاملا ةلازإب ةميقلاو ةيمدآلا ةلازإب اهنأل ةيدلا ظفل رثأو - هللا امهمحر - ديهشلا

 . - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ةيمدآلا « ةلازإب

 - دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ نمضي مل هلكأف ًاماعط) :م يبصلا يأ :ش ( عدوأ نإو) :م

 هبو :ش ( ًاعيمج نيهجولا يف نمضي : -هللا امهمحر -يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو « - هللا امهمحر

 هيلع نامض الف هدي يف كلهف الام يبص دنع عدوأ : « يواحطلا حرش» يفو . دمحأو كلام لاق

 ‹ عامجإلاب يبصلا نمضي ةراجتلا يف هل ًانوذأم ييصلا ناك نإ يبصلا كلهتسا اذإو « عامجإلاب

 نامض الف هيلو نذإ ريغب : ليق نإو . عامجإلاب نمض هيلو نذإب ةعيدولا لبق ًاروجحم ناك نإو

 . كاردإلا دعب الو لاحلا يف ال -٠ دمحمو ةفينح يبأ دنع هيلع

 ول هنأ ىلعاوعمجأو « لاحلا يف نمضي :- هللاامهمحر- يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو

 ۰ . عامجإلاب لاحلا يف نمضي ةعيدو الب ريغلا لام كلهتسا
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 يبآ دنع لاحلا يف نامضلاب ذخاؤي ال هكلهتساف الام هيلع روجحلملا دبعلا عدوأ اذإ اذه ىلعو

 امهمحر -يعفاشلاو فسوي يب دنعو . قتعلا دعب هب ذخاؤيو «-هللا امهمحر - دمحمو ةفينح

 لاقو . يبصلاو دبعلا يف ةراعإلاو ضارقإلا فالخلا اذه ىلعو « لاحلا يف هب ذخاؤي : -هللا

 عضو «ريبكلا عماجلا »يفو . لقع دق يبص :ريغصلا عماجلا »لصأ يف -هللا همحر -دمحم

 نأل ؛ قافتالاب نمضي لقاعلا ريغ ن ىلع لدي اذهو « ةنس ةرشع يتنثا نبا يبص يف ةلأسملا

 هيلع بجيف ‹ هكلامل ًاقح اموصعم ًاموقتم الام فلتأ هنأ :امهلو . ربتعم هلعفو ربتعم ريغ طيلستلا

 يبألو . عدوملا يبصلا دي يف يبصلا ريغ هفلتأ اذإ امكو «ًادبع ةعيدولا تناك اذإ امك نامضلا

 موصعم ريغ الام فلتأ هنأ-هللا امهمحر - دمحمو ةفينح

 يبآ دنع لاحلا يف نامضلا ذخاؤي ال هكلهتساف ألام هيلع روجحملا دبعلا عدوأ اذإ اذه ىلعو) :م

 - هللا امهمحر- يعفاشلاو فسوي يبأ دنعو . قتعلا دعب هب ذخاؤيو - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح

 هيلإ ملسو ًائيش يبصلا ضرقأ اذإ ينعي :ش ( ضارقإلا فالخلا اذه ىلعو « لاحلا يف هب ذخاؤي

 يبصلا راعأ اذإ ينعي :ش ( ةراعإلاو) :م فسوي يبأل ًافالخ . امهدنع نمضي ال هكلهتساو

 .روجحملا نم دارملاو دحاو امهمكح ينعي :ش ( يبصلاو دبعلا يف) :م نمضي ال هكلهتساف اًئيش

 ميلستلا هوجو نم هجو لكو عيبلاو ضرقلاو ةراعإلاو عاديإلا يف فالتخالا : مالسإلارخف لاقو

 .دحاو

 . < ريبكلا عماجلا» يفو . لقع دق يبص : «ريغصلا عماجلا» لصأ يف - هللا همحر- دمحم لاقو) :م

 :ش ( قافتالاب نمضي لقاعلا ريغ نأ ىلع لدي اذهو « ةنس ةرشع يتنث نبا يبص يف ةلاسملا عضو

 .اذكه « هعماج» يف ركذ ثيح مالسإلا رخف هيف هدعاسف

 «يشاترمتلا»و «ناخ يضاق»و «رسيلا يبأ عماجك» « ريغصلا عماجلا حورش نم هريغ امأو

 ًالقاع نكي مل نإو « ًالقاع يبصلا ناك اذإ اميف فالخلا اذه : لاق ثیح « اذه فالخ ىلع مکحلاف

 ريغ يبصلا طيلست نأل :ش ( ربتعم هلعفو ربتعم ريغ طيلستلا نأل) :م ًاعيمج مهلوق يف نمضي الف
 . هب ذحخاؤيف ربتعم هلعفو رده لقاعلا

 ًاموقتم ألام فلتأ هنأ) :م : - هللا امهمحر- يعفاشلاو فسوي يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 :م كلاما لجأل اموصعم يأ « «ًاموصعم » :هلوقب قلعتم «ًاقح » : هلوق :ش ( اقحاموصعم

 هيلع بجي هفلتأف :ش ( ًادبع ةعيدولا تناك اذإ امك نامضلا هيلع بجيف) :م هنذإ ريغب :ش ( هكلامل)

 ىلع نامضلا بجيف :ش ( عدوملا يبصلا دي يف يبصلا ريغ هفلتأ اذإ امكو) :م قافتالاب نامضلا

 . يبصلا دي يف موصعم لام لا نأ ملعف « فلتملا

 ىلع هطلس هنأل :ش ( موصعم ريغ الام فلتأ هنأ -هللا امهمحر -دمحمو ةفينح يبألو) : م
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 ىلع اهتوف دقو هل اقح تبثت ةمصعلا نأل اذهو « هاضرو هنذإب هفلتأ اذإ امك « نامضلا بجي الف

 ظفحلا يف هسفن ماقم هريغ ماقآ اذإ الإ رظنلل اًقحتسم ىقبي الف ةعنام دي يف لاملا عضو ثيح هسفن

 فالخب ‹ هسفن ىلع يبصلل الو «يبصلا ىلع لالقتسالا ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛ انهه ةماقإ الو

 نأل ًادبع ةعيدولا تناك اذإ ام فالخبو . امهسفنأ ىلع ةيالو امهل نأل ؛ هل نوذآملاو عئابلا

 يف يبصلا ريغ هفلتأ اذإ ام فالخبو . مدلا قح يف ةيرحلا لصأ ىلع يقبم وه ذإ « هقحل هتمصع
 : لاق . هريغ نود لاملا هدي يف عضو يذلا يبصلا ىلإ ةفاضإلاب ةمصعلا تطقس هنأل ‹ يبصلا دي

 ‹ هلاعفأب ذخاؤي يبصلا نأل عاديإ ريغ نم هب ديري ‹ نمض الام كلهتسا نإو

 :م نامضلا بوجو مدع يأ :ش ( اذهو « هاضرو هنذإب هفلتأ اذإ امك « نامضلا بجي الف) :م فالتإلا

 ( ةعنام دي يف لالا عضو ثيح هسفن ىلع اهتوف دقو) :م كلاملل يأ :ش ( هل اقح تبثت ةمصعلا نأل)

 دي يف هلام عقوأ هنأل :ش ( رظنلل اقحتسم ىقبي الف) :م كلذ لعف نمو ةراعإلاو عاديإلا نم يأ :ش

 هل ةيالو ال هنأل٬ انهه ةماقإ الو ظفحلا يف هسفن ماقم هريغ ماقأ اذإ الإ) :م هرايتخاب هيلع هريغ دي عنيي

 . ةهج نم ًانيعت ناكف :ش ( هسفن ىلع يبصلل الو «يبصلا ىلع لالقتسالا ىلع

 ءامهدنع عاديإلا حصف :ش ( امهسفنأ ىلع هيالو امهل نأل ء هل نوذأم او غلابلا فالخب) :م

 ةمصع نأل يأ :ش ( هقحل هتمصع نأل ًادبع ةعيدولا تناك اذإ ام فالخبو) :م عامجإلاب نانمضيف

 :ش ( مدلا قح يف ةيرحلا لصأ ىلع يقبم وه ذإ) :م هتمصعل كلاملا نأ رابتعاب ال دبعلا قحل دبعلا

 رئاس فالخب . ًاريبك وأ ًاريغص ناک ءاوس نمضي دجوي مل اذإف « هقح يف طيلستلا دجوي الف

 . طيلستلاب اهكالهتسا نم هريغ نيكمت زوجيف اهكلهتسي نأ كلاملل نإف «لاومألا
 ريكذتلاو ةعيدولا فلتأ اذإ ينعي :ش ( يبصلا دي يف يبصلا ريغ هفلتأ اذإ ام فالخبو) :م

 تطقس هنأل) :م ةمصعلا اهنمضي ثيح يبصلا دي يف هنوك لاح عدوملا يبصلا ريغ عدوملا رابتعاب

 عدوملا :ش ( لاما هدي يف عضو يذلا يبصلا ىلإ ةفاضإلاب) :م ةعيدولا ةمصع يآ :ش ( ةمصعلا

 كلاما نأ : هلصاح :ش ( هريف نود) :م هلوق ینعم وهو « هریغ قح يف طقسي الو بسحف

 امك هريغ قح يف موصعم هلامو هريغ نع ال ييصلا نع هلام ةمصع طقس اغإ يبصلا دنع عاديإلاب

 هل نم قح يف مدلا موصعم ريغ هنإف صاصقلا هل نم ةلزنب يبصلا دنع ةعيدولا لام راصف « ناك

 . انهاذكف « هريغ قح يف موصعمو « صاصقلا

 نإف يأ :ش ( نمض ألام كلهتسا نإو) :م : ريغصلا عمال ا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 ريغ نم هب ديري ) :م :هلوق ىنعم وهو ةعيدولا ريغ يف اذهو « نمض لجرل الام يبصلا كلهتسا

 . قافتا هيفو « ةعيدولا ريغ يف « نمض » : هلوقب دمحم ديري يأ :ش ( عاديإ

 : تلق نإف :ش ( هلاعفأب ذخاؤي يبصلا نأل) :م ًافنآ قبس فالخ اهكلهتسا اذإ ةعيدولا يفو
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 باوصلاب ملعأ هللاو « دابعلا قوقح يف اهب ربتعم ال دصقلا ةحصو

 اذإ مئانلا يف امك نامضلا يفن مثإإلا عفر نم مزلي الو « مثإلا عفر ىلع لدي ملقلا عفر :تلق
 . هفلتأف ءيش ىلع تلفنا

 باوج هنأک اذه :ش ( باوصلاب ملعأ هللاو « دابعلا قوقح يف اهب ربتعم ال دصقلا ةحصو ) :م

 ةحصل رابتعا ال : لاقف نمضي ال نأ يغبني ناكف «.حيحص دصق هل سيل يبصلا نإ : لاقي امع

 هل ناك ءاوس ‹« نمضيف ناسنإل الام كلهتسا اذإ اًضيأ غلابلا نأ ىرت الآ . دابعلا قح يف دقعلا

 .نامضلا همزلي ناک هجو يأ یلعف ¢ نكي مل وأ كلذ يف حيحص دصق
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 ةماسقلا باب

 مهريختي مهنم ًالجر نوسمخ فلحتسا :هلتق نم ملعي الو ةلحم يف ليتقلا دجو اذإو : لاق

 . التاق هل انملع الو هانلتق ام هللاب یلولا

 ( ةماسقلا باب) :م

 مسقأ ردصم : ةخل ةماسقلا : يكاكلا لاقو . ةماسقلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 . ماسقألا عضوم عضو مسا وأ ةماسق

 دجو راد وأ ةلحم لهأ ىلع اهب مسقي نايأ : عرشلا يفو . ماسقألا عضوم عضو مسا :تلق

 ةرركتملا نايألا ةماسقلا : ليقو . ًالتاق هل تملع الو تلعف ام لوقيو مهنم لك رثأ هب ليتف اهيف

 نيرمألا يأو « لدع لجر :لاقيامك . بيرق عضوم وأ راد وأ ةلحم لهأ ىلع لتقلا ىوعد يف

 اهنكرو « اهانعم يف وأ ةلحملا يف ليتقلا دوجو اهمسقو «فلحلا وه يذلا مسقلا نم وه « ناك

 . ًالتاق هل انملع امو هانلتق ام هللاب مهلوق

 لهأ رثكأ دنع ةماسقلا يف نلخدي ال ءاسنلاو « ًالقاع ًاغلاب الجر مسقملا نوكي نأ اهطرشو

 بوجوب ءاضقلا اهمكحو . دمعلا نود أطخلا ةماسقلا يف لخدي نمل لاق هنإف « كلام دنع الإ ملعلا

 . ملعلا لهأ رثكأ دنع دمعلا وأ اطخلا لتقلا ىف ىوعدلا تناك ءاوسو « فلحلا دعب ةيدلا

 اوفلح اذإ دمعلا لتقلا يف ىوعدلا تناك نإ :دمحأو ميدقلا يف يعفاشلاو كلام لاقو

 اهتنايصو ءامدلا ميظعت :اهيف همكحلاو اهنساحمو «دوقلا نوقحتسي ةلحملا لهأ نيمي دعب ءايلوألا

 ام ىلع ةروكذملا ثيداحألا اهتيعرش ليلدو . صاصقلا نع لتقلاب مهتملا صالخو رادهإلا نع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءیجی

 نوسمخ فلحتسا هلتق نم ملعي الو ةلحم يف ليتقلا دجو اذإو) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رثأ ليتقلا يف نوكي نأ طرشب :ش ( ًالتاق هل انملع الو هانلتق ام هللاب يلولا مهریختي مهنم ًالجر

 ‹ ةيدالو ةماسق الف هيف رثأ ال ًاتيم دجو اذإ امأو . هوحن وأ قنخ وأ برض وأ ةحارج نم لتقلا

 . تيماذهو

 هنال ؛ هلتق نم ملعی ال هلوقو . لجر راد يف دجو ول اذکو . دیقب سیل ٩ ةلحم يف» : هلوقو

 . هب قلعتي مكحلا و« ةماسق الف لتاقلا ملع اذإ

 الو غلبي مل يبص الو دبع مهيف سيل : يخركلا لاق الجر نوسمخ فلحتسا » : هلوقو

 . ةلحملا لهأ نم يأ مهنم : هلوق . ةأر ما
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 مهل ىضقيو اًتيي نيسمخ ءايلوألا فلحتسا ثول كانه ناك اذإ :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 . طخ وأ ىوعدلا تناك ًادمع هيلع ىعدملا ىلع ةيدلاب

 ةثرولا ىلإ مهيفرايخلاف « حلاصلاو قسافلا لحملا لهأ يف ناك نإو : يخركلا لاقو

 نأ اودارأو نيسمخ نومتي ال حلاصلا لهأ ناك نإف « مهوفلحتسي ىتح حلاصلا لهأ نوراتخي

 . الجر نيسمخ مامت نيقابلا نم اوريختي نآ مهلو« كلذ مهل سيلف ناييألا مهيلع اودري

 رئاس يف اهفالخب ةظلغم ةماسقلا : « نايألاو عيرفتلا » هباتك يف يكلاملا بالجلا نبا ركذو

 بلجيو « هيف سانلا عامتجا دنع ةالصلا دعب مظعألا دجسملا يف اهيف فلاحلا فلحيو « قوقحلا

 ناكملا الإ اهريغ ىلإ بلجي الو « اهلهأ نم ةماسق هيلع تبجو نم سدقملا تيبو ةنيدملاو ةكم ىلإ
 . بيرقلا

 دحاو لك فلحيف فلحلا دنع امأو . عمجلا نع ةياكحلا قيرط ىلع ٠ هانلتق ام هللاب » : هلوقو
 ىلع ئرتجيف هسفنب لحقلا رشاب هنآ زاوج ؛ انلتق ام هللاب فلحی الو ‹«تلتق ام هللاب : مهنم

 . «انلتق ام هللاب » نيميلا

 لبق :ش ( انيمي نيسمخ ءايلوألا فلحتسا ثول كانه ناك اذإ : -هللا همحر - يعفاشلا لاقو) :م

 لاقو :ش ( اطخ وأ ىوعدلا تناك ًادمع هيلع ىعدملا ىلع ةيدلاب مهل ىضقيو) :م ةلحملا لهأ نيي

 “دمع هيلع ىعدملا ىلع ةيدلاب ىضقي ةلحملا لهأ نيمي لبق ًانيي نيسمح ءايلوألا فلحتسا : يكاكلا

 . ديدجلا هلوق وهو « ًأطخوأ ناك

 دوقلا اوفلحتساو اوفلحو ءايلوألا فلحتسا اذإ : يدقلا يف يعفاشلاو دمحأو كلام لاقو

 ثوللا مدع دنعو « مهدنع ثوللا هطرش وأ دحاو وأ ناك ةعامج هيلع ىعدملا ىلع دمعلا ىوعد يف

 . یواعدلا رئاسک

 يف ةيلاوتم ًانيي نيسمخ يعدملا اوفلحي نأ : ةماسقلا ةيفيكو : «هزيجوا يف يلازخلا لاقو

 نيسمخ ىلع رصتقي امهادحإ « ناتياور اهيفف الجر نيسمخ نم رثكأ مدلا ةالو ناك اذإو

 ىلع نايألا ةدع تداز نإو مهلك نوفلحي مهنأ : ىرحخألاو « ًانيي ۽ نيسمخ نوفلحيف مهنم

 اوسبح اولكنف مهيلع ىعدملا ىلع نايألا تدرو ةماسقلا نع مدلل نوعدملا لكن اذإو . نيسمخ

 . ىهتنا «ةنس سبحو ةئام دلج مهنم دحاو لك ىلع اوكرت مهسبح لاط نإف « اوفلحي ىتح
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 - يعفاشلا يلوق دحأ وهو « دمعلا لتقلا يف ىوعدلا تناك اذإ دوقلاب ىضقب : كلام لاقو

 دهشي رهاظ وأ « هنيعب دحاو ىلع لتقلا ةمالع كانه نوكي نأ : امهدنع ثوللاو .-هللا همحر

 مل نإو . هولتق ةلحملا لهأ نأ لودع ريغ ةعامج وأ لدع ةداهش وأ ةرهاظ ةوادع نم يعدملل

 نإف .يلولا ىلع اهدري لب نيميلا رركي ال هنأ ريغ « انبهذم لثم هبهذمف هل ًادهاش رهاظلا نكي

 . مهيلع ةيد ال اوفلح

 ليتق دجو اذإو : «هرصتخم» يف - هللا همحر- لبنح نب دمحأ باحصأ نم «يقرخلا لاقو

 نإو « اهريغ الو نيميب مهل مكحي مل ةنيب مهل نكي ملو مهنيب ةوادع ال موق ىلع هؤايلوأ ىعداف
 ةنيب ءايلوألل نكي ملو هيلع ىعدملا ركنأو مهنم دحاو ىلع هؤايلوأ ىعداو ثولو ةوادع مهنيب ناك

 .ًادمع ىوعدلا تناك نإ همد اوقحتساو هلتاق ىلع ًانيي نيسمخ ءايلوألا فلح

 ملو نوعدملا فلحي مل نإف «ئربو < ًانيي نيسمخ هيلع ىعدملا فلح ءايلوألا فلحي مل نإف

 : لاق حورجملا نأ ةلداعلا ةنيبلا تدهش نإف < لالا تيب نم مامإلا هادف هيلع ىعدملا نيميب اوضري

 . ثول نكي ملام ةماسقلا بجوي سيلف « نالف دنع يمد»

 همحر-يعفاشلا يلوق دحأ وهو ‹ دمعلا لتقلا يف ىوعدلا تناك اذإ دوقلاب ىضقي : كلام لاقو) :م

 يعفاشلا دنع يأ :ش (امهدنع ثوللاو) :م يعفاشلل يدقلا لوقلا وه اذه نأ انركذ دقو :ش (- هللا

 يعدملل دهشي رهاظ وأ « هنيعب دحاو ىلع لتقلا ةمالع كانه نوكي نأ) :م: - هللا امهمخر- كلامو

 هل ًادهاش رهاظلا نكي مل نإو . هولتق ةلحملا لهآ نأ لودع ريغ ةعامج وأ لدع ةداهش وأ ةرهاظ ةوادع نم

 « يلولا ىلع اهدري لب نيميلا رركي ال هنأ ريغ « انبهذم لثم) :م يعفاشلا بهذمف يآ :ش ( هبهذمف

 . ةثالثلا بهذم ررحن مث ثوللا يف الو ملكتنف :ش ( مهيلع ةيد ال اوفلح نإف

 يأ «ةوادعو ثول» مهلوق هنمو ‹ ثولتف نيطلا هبايث ثولو « هردك ءاملا ثول نم :ثوللاف

 كانه نوكي نأب يعدملا قدص بلقلا يف عقوت ةرهاظ ةنيرق مهدنع هب دارملاو « دقحب بلط وأ رش

 . نتملا يف ركذ امك هريغو هبايث ىلع مدلا رثأ نم هنيعب دحاو يف لتقلا ةمالع

 «ةوادع مهنيب ةلحم يف ليتقك نظلا بلغت لاح ةنيرق ثوللاو :«هزيجو» يف يلازغلا لاقو

 « لتاقلا مصخلا فص يف لتق وأ « نورفعم ةعامج هنع قرفت ليتق وأ « ًافيض مهيلع لخد ليتقوأ

 . نيكس هعم لجر هسأر ىلعو ءارحصلا يف ليتق وأ

 ثول مهتياور ‹ ليتقلا لهأ نم دحاو لوقو « ثولب سيل «نالف ينلتف» :حورجملا لوقو
 . ىهتنا «فالخ مهيفف ةقسفلاو ةيبصلا نم ةدع امأو « ثول مهنم دحاو لوق نأ :سايقلا و .

 دنع يمد : حورجللا لوقو « لدعلا دهاشلا نائيش ثوللاو : يكلاما بالحملا نبا لاقو

 ‹ ةماسقلا بجوت ثول دحاولا ةداهشو.< هفيس هعم ىري يذلا ينعي نابهذم ثلاثلا يفو «نالف
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 مسقيف » :ءايلوألل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يلولا نيميب ةءادبلا يف «-هللا همحر - يعفاشلل

 ىلع بج اذهلو . رهاظلا هل دهشي نم ىلع بج نيميلا نألو ؛٠ هولتق مهنأ نوسمخ مكنم
 يف امك هل لصأ يعدملا ىلع نيميلا درو « هنيميب ادبي يلولل ًادهاش رهاظلا ناك اذإف « ديلا بحاص

 اذهلف « اهعم بجي لاملاو « اهعماجي ال صاصقلاو ‹ ةهبش عون اهيف ةلالد هذه نأ ريغ «لوكنلا

 نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق انلو. صاصقلا نود ةيدلا تبجو

 . « هيلع ىعدملا ىلع » :ةياور يفو « اركنأ نم ىلع

 . اهبجوت ال اهنأ ىرخألاو « ةماسقلا بجوت نول هنأ : امهادحإ ناتياور ءاسنلا ةداهش يفو

 هنأ :امهادحإ ناتياور دبعلا ةداهش يفو ء الودع اونوكي ملاذإ ةعامجلاو دحاولا ةداهش كلذكو

 هدي يف وأ فيس هعم لجر هبرقب دجوو لوتقم لجر دجو اذإو . اًنول نوکیال : لیقو « ثول

 مسقيف» : ءايلوألل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يلولا نيميب ةءادبلا يف -هللا همحر -يعفاشلل) :م

 ‹ ب يبنلا لوق يأ :ش ( رهاظلا هل دهشي نم ىلع بجت نيميلا نألو « «هولتق مهنأ نوسمخ مكنم

 لهس نب هللا دبع جرخ : لاق ةمثح يبأ نب لهس نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه.

 . ًالوطم ثيدحلا . . . اقرفت ربيخب اناك اذإ ىتح ديز نب دوعسم نب ةصيحمو ديز نبا

 . (؟مكبحاص مد نوقحتستو ًانيي نيسمخ نوفلحتا » :-ليتقلا ءايلوأل يآ -مهل لاقف هيفو

 نإف ‹« ىواعدلا رئاس يف امك ينعي « رهاظلا هل دهش نم ىلعأدب ةَ هنأ :هب لالدتسالا هجو

 ,يعدملل دهشي رهاظلاف ةماسقلا يف امأف . هتمذ ةءارب لصألا نأل ءهيلع ىعدملل دهشي رهاظلا

 ىلع نيميلا درو « هنيميب ادبي يلولل ًادهاش رهاظلا ناك اذإف « ديلا بحاص ىلع بجت اذهلو) :م

 نع هيلع ىعدملا لكن اذإ ينعي :ش ( لوكنلا يف امك) :م يعفاشلل يآ :ش ( هل لصأ يعدملا

 يأ :ش ( ةلالد) :م انه يتلا ىوعدلا ىلإ هب راشأ :ش ( هذه نأ ريغ) :م يعدملا ىلع در نيميلا

 ةهبشلا عم صاصقلا تبثي ال يأ :ش ( اهعماجي ال صاصقلاو « ةهبش عون اهيف) :م قدصلا ىلع

 ( صاصقلا نود ةيدلا تبجو اذهلف) :م ةهبشلا عم يأ :ش ( اهعم بجي لاملاو) :م

 يعدملا ىلع ةنيبلا» ) :م : ةي يبنلا لوق يأ :ش ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق انلو) :م

 نع يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( '"«هيلع ىعدملا ىلع » : ةياور يفو . ركنأ نم ىلع نيميلاو

 ىلع ةنيبلا » هتبطخ يف لاق هب يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هللا ديبع نب دمحم

 هقرطب هجیرخت مدقت : هقرط عومجمب نسح (۱)
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 ادب م يبنل يض نب ‹ةماسقلاب د لاب ادب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ » :-هنع هللا ىضر -بيسملا نب ديعس یورو
 «« مهرهظأ نيب ليتقلا دوجول مهيلع ةيدلا لعجو

 . ىهتنا . «هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا

 يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم هدانسإ يف ثيدح اذه : - هللا همحر- يذمرتلا لاق :تلق نإف

 « هننس» يف ينطقرادلا هجرخأو . هريغو كرابملا نبا هفعض « هظفح لبق نم ثيدحلا يف فعضي

 ةاطرأ نب جاجحو : « حيقنتلا» بحاص لاقو . هب بيعش نب ورمع نع ةاطرأ نب جاجح نع

 ؟كورتم يمزرعلاو « هنع يمرزعلا نم هذخأ اغنإو « بيعش نب ورمع نم هعمسي ملو « فيعض

 « -هنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا ثيدح نم ةتسلا بتكلا يف ثيدحلا رطش :تلق

 يبنلا نأ » : نيقابلا ظفل يفو .« هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نكلو» : ملسم ظفل يفف « قرفم هنكلو

 يه تسيلو « نيميلا هيلع ىغدملا ةفيظو نأ ملعي اذهبو ٠« هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نآ ىضق ةي
 . - هللا همحر- يذمرتلا ثيدح ىوقي اذهبو « يعدملا ةفيظو

 ىلاعت هللا يضر- بيسملا نب ديعس يأ :ش ( -هنع هللا يضر- بيسملا نب دميعس ىورو) :م

 :ش ( « مهرهظأ نيب ليتقلا دوجول مهيلع ةيدلا لعجو « ةماسقلاب دوهيلاب أدب ةي يبنلا نأ » ) :م - هنع
 نب ديعس نع يرهزلا نع رمعمانربخأ «هفنصم)» ىف -هللا همحر- قازرلادبع هاور اذه

 نم ليتق يف ةه يبنلا اهرقأف ةيلهاجلا يف ةماسقلا تناك :لاق - مهنع هللا همحر-بيسلا
 «نيسمخ ةماسق مهفلكف « دوهيلاب ةي هللا لوسر أدبف : لاق « دوهيلل بج يف دجو راصنألا

 نأ راصنألا تبأف ؟ نوفلحتفأ : راصنألل ةي هللا لوسر لاقف < فلحن نل : دوهيلا تلاقف

 يبأ نبا هاورو . مهرهظأ نيب لتق هنأل « هتيددوهيلا ةي هللا لوسر مرغأف ‹ فلت

 »يف يدقاولا هاور كلذكو . هب رمعم نع ىلعألا دبع انثدح : «هفنصم» يف - هللا همحر-ةبيش

 تاقبط ىلعأ نم بيسملا نب ديعس : يزارتألا لاقو . هب رمعم ىنثدح ريخ ةوزغ يف « يزاغملا

 «اطومل ا »لثم بابلا اذه يف ثيدحلا بتك يف هتياور ركذي مل هنأل ؛رظن هركذ يف نكلو « نيعباتل
 يف كلذ - هللا همحر-يرهزلا نع يورف معن كلذ ريغو«راثآلا حرش»و «ننسلا»و «حيحصلا»و

 . «راثآلا حرش»

 ةيواعم وبأ انثدح « يقردلا رشب وبأ انثدح :- هللا همحر- يواحطلا هاور ام ىلإ هب راشأو

 ىضق : ةي هللا لوسر نأ» : هنع ىلاعت هللا يضر- يرهزلا نع بئذ يبأ نبا نع ريرضلا

 ام ىلع نيعدملا ىلع ال [مهيلع] يعدملا ىلع ةماسقلا نأ كلذ لدف « ؟مهيلع ىعدملا ىلع ةماسقلاب

 ‹ ةلاقملا هذه ىلإ يدؤي ثيدحلا بتك يف عالطالا مدع : تلق . ىهتنا« هللا همحر- يرهزلا نيب

 نع يدقاولاو ةبيش يبآ نباو قازرلا دبع ىور دقو « اذه -هللا همحر- يزارتألا ركني فيكف
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 قحتسي ال اذهلو ‹ قاقحتسالا ىلإ يلولا ةجاحو قاقحتسالا نود عفدلل ةجح نيميلا نألو

 ىلإ ةراشإ « يلولا مهريختي» هلوقو . ةمرتحملا سفنلا هب قحتسي ال نأ ىلوأف « لذتبملا لاملا هنيميب

 وآ لتقلاب همهتي نم راتخي نأ رهاظلاو ‹ هقح نيميلا نأل ؛ ىلولا ىلإ نيسمخلا نييعت رايخ نأ

 ةدئافو ‹ لتاقلا رهظيف « زرحتلا غلبأ ةبذاكلا نيميلا نع مهزرحت نأ امل ‹ ةلحملا لهأ يحلاص راتخي

 نيم ديفي امت غلبأب ملعلا ىلع حلاصلا نوي ديفي نوملعيو نورشابي ال اوناك نإف « لوكنلا نيميلا
 . ةداهشب سيلو نيمي هنأل ؛ زاج فذق يف ًادودحم وأ ىمعأ اوراتخا ولو . حلاطلا

 لك يفو يرهزلا ىلع رصتقا لب ءاديعس -هللا همحر- يواحطلا ركذي ملو هب بيسملا نب ديعس
 ءاخلاب مزاخ نب دمحم ريرضلا ةيواعم وبأو . دشار نب نيميملا حتفب رمعمو «ةجحلل ةيافك امهنم

 . نيتمجعملا يازلاو

 نب ماشه بئذ يبا مساو « بئذ يبأ نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب دمحم بئذ يبا نباو

 ةحلاص ةجحب تسيل نيميلا نأ ىوعدلا ىضم دق :ش ( عفدلل ةجح نيميلا نألو) :م

 عضوم يف اصوصخ ةمرتحم سفنب قاقحتسال ةحلاص ةجح حلصي فيكف «هسفنب قاقحتسال

 نيميلا تعرش امنإو « ثوللا وهو لوهجم رمأب هنياعي ملام فلحي فزاجم فلاحلا نأب نقيتي
 نود) :م عفدلا ةجح :هلوقب اذه ىلإ ريشي « اًقحتسم نكي ملام اهب قحتسي الف « ناك ام ءاقتال

 :م قاقحتسالا ىلإ يلولا ةجاح نوكلو يأ :ش ( اذهلو « قاقحتسإلا ىلإ يلولا ةجاحو قاقحتسالا

 همحر- ءالعلا انخيش لاق :ش (ةمرتحملا سفنلا هب قحتسي ال نأ ىلوأف ‹ لذتبملا لاملا هنيميب قحتسي ال)

 ‹ صاصقلا باجيإ يف - هللا امهمحر- يعفاشلا لوقو دمحأو كلام لوق ىنعماذه :- هللا

 راصف « ةهبشلا رابتعاب طقس هنأ الإ ‹ صاصقلا يأ «« سفنلا هنيميب قحتسي» رخآلا هلوق يقبو

 . صاصقلا نع الدب ةيدلا ىلإ

 نيسمخلا نييعت رايخ نأ ىلإ ةراشإ « يلولا مهريختي) م يرودقلا لوقو يأ :ش ( هلوقو) م

 نأل ‹ نابشلاو ةقسفلا لثم ٠ :ش ( لتقلاب همهتي نم راتخب هنآ رهاظلاو «هقح نيميلا نأل « يلولا ىلإ

 :م ةلحملا لهأ نم نيحلاصلا راتخي يأ :ش ( ةلحملا لهأ يحلاص راتخي وأ) :م رثكأ مهيف لتقلا ةمهت

 ةدئافو « لتاقلا رهظيف زرحتلا غلبأ ةبذاكلا نيميلا نع) :م نيحلاصلا زرحت نأ يأ :ش ( مهزرحت نأ ام )

 غلباب ملعلا ىلع حلاصلا نيمي ديفي) :م لتاقلا يأ :ش ( نوملعيو نورشابي ال اوناك نإف « لوكنلا نيميلا

 . حلاصلا ضيقن وهو« ةلمهملا ءاطلاب :ش ( حلاطلا نيمي ديفي ام

 نع هب زرتحا :ش( ةداهشب سیلو نيم هنأل ؛ زاج فذق يف ًادودحم وأ یمعأ اوراتخا ولو) م
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 :-هللا همحر -ىعفاشلا لاقو ىلولا فلحتسي الو ةيدلاب ةلحملا لهأ ىلع ىضق اوفلح اذإو لاق
 : - هنع هللا يضر - لهس نب هللا دبع ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةيدلا بجت ال
 يف امك ًامزلم ال هيلع ىعدملل ًائاربم عرشلا يف تدهع نيميلا نألو « « اهنامأب دوهيلا مكئربت»
 نبا ثيدح يف ةماسقلاو ةيدلا نيب عمج مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ : انلو . ىواعدملا رئاس
 . ةعداو ىلع امهنيب -هنع هللا يضر- رمع عمج اذكهو « ميرم يبأ نب دايز ثيدح يفو لهس

 نماسيل فذقلا يف دودحملا وأ ىمعألاو ةداهش ناعللا نأ ال امهنم ناعللا زوجي ال ثيح ناعللا
 . اهئادأ لهأ

 ىلع يأ :ش ( ةيدلاب ةلحما لهأ ىلع ىضق اوفلح اذإو) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ىلع كانه ةيدلاو « اطخ لتقلاب رشاب نم لاح نود انه مهلاح نأل « نينس ثالث يف مهتلقاع

 : رفز لاق - هللا امهمحر- بوقعيو رفز فالتخا ركذو . ىلوأ انهف « نينس ثالث يف ةلقاعلا
 ةيدلا لب ةلقاعلا ىلع ةماسق ال : هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . ةلقاعلا ىلع ةيدلاو ةماسقلا
 . (يلولا فلحتسي الو) :م نيميلا يف يرجي الو ةيدلا يف يرجي لمحتلا نأل « مهيلع

 كلام لاق هبو « هيلع يعدملا فلحاذإ :ش ( ةيدلا بجت ال :- هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م
 يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م- هللا امهمحر- روث وبأو ثيللا وبأو دمحأو

 نم ةعطق اذه :ش ( ٩ اهناميأب دوهيلا مكئربت» : - هنع هللا يضر - لهس نب هللا دبع ثيدح يف) :م

 هاور : هللا همحر- دواد وبأ لاقو . بيرق نغ هنم ةعطق ترم دقو «لهس نب هللا دبع ثيدح

 مد نوقحتستو انيمي نيسمخ نوفلحت » : هيف لاقف ديعس نب ىيحي نع كلامو لضفلا نب رشب
 . انيمي نیسمخب دوهي مکئربت » : هلوقب أدبف ییحی نع ةنبیع نبا هاور «(؟مکبحاص

 اذكف :ش (يواعدلا رئاس يف امك ًامزلم ال هيلع يعدملل ًائربم عرشلا يف تدهع نيميلا نألو) :م

 . لوصألل ًاقفاوم نوكيل انه

 نبا :ش ( لهس نبا ثيدح يف ةماسقلاو ةيدلا نيب عمج مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ انلو) م

 «(؟ مكبحاص مد نوقحتستو ًانيي نيسمخ نوفلحتآ » :هيفو ‹ ةتسلا ةمئألا هجرخأ هنأ رم دق «ديز

 ءارمح ةقان اهنم ينتضكر دقلفلهس لاق . «ةقدصلا لبإ نم ةئامب ءاي هللا لوسر هادوف» : هرخآ يفو

 .- هنع هللا يضر- لهس نب هللا دبع ناك لوتقملاو .

 اذكهو) :م تبثي مل ينعي « بيرغ: جرخملا لاقف :ش ( ميرم يبأ نب دايز ثيدح يفو) :م

 نطب يهو :ش ( ةعداو ىلع) :م ةماسقلاو ةيدلا نيب يأ :ش ( امهنیب -هنع هللا يضر- رمع عمج

 دلاجم نع يروثلا انربخأ : «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو «٠ ةرهمجلا» يف هركذو « نادمه نم

PY 



 .سبحخلاو صاصقلا نع ءاربإلا ىلع لومحم «دوهيلا مكئربت 0: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 تعرش لب « اولكن اذإ ةيدلا بجتل تعرش ام ةماسقلاو ‹ نيميلا هل بجو امع ةئربم نيميلا اذكو

 نع ةءاربلا تلصح اوفلح اذإف « لتقلاب اورقيف ةبذاكلا نيميلا نع مهزرحتب صاصقلا رهظيل

 وأ ‹ مهلوكنب ال مهرهظأ نيب لينقلا دوجول ًارهاظ مهنم دوجوملا لتقلاب بجت ةيدلا مث صاصقلا
 تچ و

 هللا يضر-رمع رمأف ركاشو ةعداو نيب دجو ًاليتق نأ : يبعشلا نع ينابيشلا ناميلسو ديعس نبا
 نيسمخ - هنع هللا يضر - رمع مهفلحف « برقأ ةعادو ىلإ هودجوف «امهنيب ام اوسيقي نأ- هنع

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو . ةيدلا مهمرغ مثالتاق هل تملع الو تلتق ام لجر لك « انيمي

 نيب ليتق دجو لاق عمزألا نب ثراحلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انثدح عيكو انثدح « هفنصم»

 .هوحنب هركذف « بحرأو ةعداو

 يعفاشلا لالدتسا نع باوج اذه :ش ('«دوهيلا مكئربت » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو) :م
 نع ءاربإلا ىلع لومحم) :م دوهيلا مكئربت اب يبنلا لوق يأ روكذملا لهس نب هللا دبع ثيدحب

 نكلو هبجومب لوقن نحنانلق . ئربم فلحلا مصخلا لوق نأ هريرقت :ش ( سبحلاو صاصقلا

 ءيش ىلع ىوعدلا تناك اذإ امك « هريغ نعال صاصقلا وهو فلحلا هلجأل بجو امع ئربي

 لك فلحتسا هيف نحن اميف انهو «هنع ةموصخلا تعطقنا ءيشلا كلذ ىلع هيلع ىعدملا فلحف

 بجي ملف « لتقلا ىوعد نع ةموصخلا تعطقنا نيميلابف ‹ لتقلا ىوعد ىلع مهنم دحاو
 داسف نع ةلحملا ةنايص يف مهريصقتل لب ًالتاق هنوكل ال رخآ ءيش هيلع بجو نكلو « صاصقلا

 يف ةيدلا بجوم قيرطلا اذهب لتقلا يف بيبستلاو « رمألا اذه عقو ال مهريصقت الول هنأل « لتقلا

 . عرشلا

 ‹ رادهإلا نع مدلا ةنايص يف اورصق نكلو اولتق ام مهو ةيدلاب نوذخؤي ةلقاعلا نأ ىرت الأ

 يف - هللا همحر - دواد وبآ هلاق ام هنع باوجلا يف هنم نسحأو « هريغو يزارتألا هلاق يذلا اذه

 نيسمخ نوفلحتا » هيف الاق ديعس نب ىيحي نع كلامو لضفملا نب رشب هاور « روكذملا لهس ثيدح

 نیسمخب د وهی مکئربت» : هلوقب ادیق ییحی نع ةنیيع نبا هاور « ٩؟ مکبحاص مد نوقحتستو اني
 . ةنييع نبا نم مهو وهو «اتيي

 لب « اولكن اذإ ةيدلا بجتل تعرش ام ةماسقلاو « نيميلا هل بجو امع ةئربم نيميلا اذكو ) :م

 نع ةءاربلا تلصح اوفلح اذإف « لتقلاب اورقيف « ةبذاكلا نيميلا نع مهزرحتب صاصقلا رهظيل تعرش

 تبجو وآ ‹ مهلوكنب ال مهرهظأ نيب ليتقلا دوجول ارهاظ مهنم دوجوملا لتقلاب بجت ةيدلا مث صاصقلا

 )١( مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ يذلا لهس ثيدح نم فرط اذه .

۳ 



 نأل ؛ فلحي ىتح سبح نيميلا مهنم ىبأ نمو. ًاطخلا لتسقلا يف امك ةظفاحملا يف مهريصقتب'

 يف لوكنلا فالخب ‹ ةيدلا نيبو هنيب عمجي اذهلو « مدلا رمأل ًاميظعت اهتاذل ةقحتسم هيف نيميلا

 طقسب ال هيف نحن اميفو ‹ يعدملا لذبب طقسي اذهلو « هقح لصأ نع لدب نيميلا نأل ؛ لاومألا

 ىلع ىعدا اذإ اذكو « ةلحملا لهأ عيمج ىلع لتقلا يلولا ىعدا اذإ انركذ يذلا اذه « ةيدلا لذبب

 ىلع ىعدا ولو . يقابلا نع نوزيمتي ال مهنأل ءًاطخلا وأ دمعلا يف ىوعدلاو مهنايعأب ال ضعبلا

 يف باوجلا قالطإ هيلع لدي باوحجلا كلاذكف ؛ أطخ وأ ادمع هيلو لتق هنآ مهنايعأب ضعبلا

 ‹ باتكلا

 هانررق دقو « مصخلا ثيدح نع رخآ باوج اذه :ش (ًاطخلا لتقلا يف امك ةظفاحملا يف مهريصقتب

 ۰ . بيرق نع

 مهراتخا نيذلا نيسمحخلا نم نوميلا نع عنتما نمو يأ :ش ( نيمسيلا مهنم يبأ نمو ) :م

 نع لكن نمف :ش ( مدلا رمأل اًميظعت اهتاذل ةقحتسم هيف نيميلا نأل ؛ فلحي ىتح سبح ) :م يلولا

 لدب هنأل «ملسيل هتاذل قحتسم : لاق امنإو « سبحلا ملاظلا ءازجو « ملظ دقف هتاذل قحتسم قح

 . امهنيب[ عمجلا] زاج امل ةيدلا نع الدب ناك ولو :ش ( ةيدلا نيبو هنيب عمجي اذهلو ) :م ةيدلا نع

 :ش ( هقح لصأ نع لدب ) :م لاومألا يف :ش ( نيميلا نأل ؛ لاومألا يف لوكنلا فالخب ) :م

 (طقسي ) :م لاملا يف هقح لصأ نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م لالا يف هقح لصأو « يعدملا قح يأ

 لب :ش ( ةيدلا لذبب ) :م نيميلا يأ :ش ( طقسي ال هيف نحن اميفو « يعدملا لذبب ) :م نيميلا يأ :ش

 يلولا ىعدا اذإ ) :م ةيدلاو ةماسقلا بوجو نم يأ :ش ( انركذ يذلا اذه ) :م ةرركملا نيميلا بجت

 ًاطخلا يف وأ دمعلا يف ىوعدلاو « مهنايعأب ال ضعبلا ىلع ىعدا اذإ اذكو « ةلحملا لهأ عيمج ىلع لتقلا

 ىلع ىعدا اذإ امك راصف :ش ( يقابلا نع نوزيمتي ال ) :م مهنايعأب ال ضعبلا نأل يأ :ش ( مهنأل

 . ضعبلا

 يأ « هللا ءاش نإ دعب نم هركذنس :ش ( هيلو لق هنأ مهنايعأب ضعبلا ىلع ىعدا ولو ) :م

 ىلع ىعدا نإو :هلوق دنع نيتقرو دعب ةلحملا لهآ ريغ نم دحاو ىلع ىعدا نم مكح ركذنس
 . انه اه ركذ ام لثم عقو اهضعب يفو « خسنلا ضعب يف عقو اذه « مهنع طقس مهنم دحاو

 كلذكف اطخ وأ المع ):م هرخآ ىلإ . . . . اولتق مهن مهنايعأب ضعبلا ىلع ىعدا ولو

 يف يأ :ش ( باتكلا يف باوحجلا قالطإ هيلع لدي ) :م ةيدلاو ةماسقلا بجت ينعي :ش ( باوجلا

 فلحتسا هلتق نم ملعيال ةلحم يف ليتق دجو اذإو : لاق هنأل « -هللا همحر- يرودقلا باتك

 . هرخآ ىلإ . . مهنم الجر نوسمخ



 يف نأ : لصألا ةياور ريغ يف-هللا همحر - فسوي يبأ نعو « طوسبملا» يف باوجلا اذكهو

 ءال لاق نإف ‹ ةنيب كلأ :يلولل لاقيو « ةلحملا لهأ نم نيقابلا نع ةيدلاو ةماسقلا طقست سايقلا

 ‹ مهريغ يف لتقلا دوجو لامتحال هابأي سايقلا نأ :ههجوو . ةدحاو انيمي هيلع ىعدملا فلحتسي

 ‹ مهيلع لتقلا يعدي يعدملاو مهيلع ىعدملا ىلإ بسني ناكم يف ناك اذإ اميف صنلاب فرع اغإو

 يفو . مهريغ نم دحاو ىلع لتقلا ىعدا اذإ امك راصو « سايقلا لصأ ىلع يقب هءارو اميفو

 نيب صوصنلا قالطإ يف لصف ال هنأل ؛ ةلحملا لهآ ىلع ةيدلاو ةماسقلا بجت ناسحتسالا

 هنأل ؛ مهریغ نم دحاو ىلع یعدا اذ ام فالخب . سایقلاب ال صنلاب هبجونف یوعدو یوعد

 هاعدا ام تبثي نأ كلذ مكح مث « عنتمم وهو سايقلاب امهانبجوأل امهانبجوأ ولف « صن هيف سيل

 هفلحتسا نكت مل نإو « ةنيب هل ناك اذإ

 ا

 وأ عيمجلا ىلع عوقولاب ىوعدلا درقي ملو ةلحملا لهأ ىلع ةيدلاو ةماسقلا بوجو قلطأو
 بجوأ ينعي :ش ( ؛طوسبملا» يف باوجلا اذكهو ) :م مهنايعأب ال وأ مهنايعأب ضعبلا ىلع

 . اًقلطم ةيدلاو ةماسقلا

 ةيدلاو ةماسقلا طقست سايقلا يف نأ : لصألا ةياور ريغ يف-هللا همحر - فسوي يبأ نعو (:م

 انيمي هلتق ىلع هيلع ىعدملا فلحتسي « ال لاق نإف ‹ ةنيب كلأ يلولل لاقيو « ةلحملا لهأ نم نيقابلا نع

 :ش (هابأي سايقلا نأ (:م -هللا همحر- فسوي يبا نع يور ام هجو يآ :ش ( ههجوو . هدحاو

):eيف ناك اذإ اميف صنلاب) :م فلحلا يأ :ش ( فرع اغنإو « مهريغ نم لتقلا دوجو لامتحال  

 ناک اذإ ام وهو :ش ( هءارو اميفو ‹ مهيلع لتقلا ىعدي يعدملاو مهيلع ىعدملا ىلإ بسني ناكم

 اذإ امك:راصو ):م ةماسقلا بجت ملف :ش ( سايقلا لصأ ىلع يقب ) :م هنيعب ضعبلا ىلع ىوعدلا

 . هيلع ىعدملا نم نيميلا وأ يعدملا نم ةنيبلا هيف نإف :ش ( مهریغ نم دحاو ىلع لتقلا یعدا

 صوصنلا قالطإ يف لصف ال هنأل ؛ ةلحملا لهأ ىلع ةيدلاو ةماسقلا بجت ناسحتسالا يفو ):م

 . ةيدلاو ةماسقلا نم دحاو لك بجون يأ :ش ( هبجونف ىوعدو « یوعد نیب

 ال ) :م ركذ يذلا :ش ( صنلاب ) :م ةيدلاو ةماسقلا يأ « اهبجونف : خسنلا ضعب يفو

 يأ :ش ( امهانبجوآ ولف ‹ صن هيف سیل هنأل ؛ مهریغ نم دحاو ىلع یعدا اذإ ام فالخب .سایقلاب

 دحاو ىلع ىعدا اذإ ام مكح يأ :ش ( كلذ مكح مث « عنتمم وهو سايقلاب امهانبجوأل ) :م ةماسقلا

 هيلع ىعدملا يأ :ش ( هفلحتسا نكت مل نإو « ةنيب هل ناك اذإ هاعدا ام تبثي نأ ):م مهريغ نم مهنم

o 



 لكن نإو < ئرب فلح نإ مث « سايقلا عانتسماو صنلا مادعنال ةماسقب سيل هنأل ؛ ةدحاو انيمي

 . ىوعدلا باتك يف ىضم فالتخا ىلع وهف صاصقلا يف ناك نإو « هب تبث لاملا يف ىوعدلاو
 - رمع نأ :يور امل ‹ نیسمخ متت یتح مهیلع نایألا تررک ةلحلا لهآ لمکی مل نإو : لاق

 مهنم لجر ىلع نيميلا رركف الجر نوعبرأو ةعست هيلإ ىفاو ةماسقلا يف ىضق امل -هنع هللا يضر

 ‹ كلذ لثم -امهنع هللا يضر- يعخنلاو حيرش نعو . ةيدلاب ىضق مث نيسمخ تمت ىتح

 هيلع ىعدملا يأ :ش ( فلح نإ مث« سايقلا عنتماو صنلا مادعنال ةماسقب سيل هنأل ؛ ةدحاو ايي )م

 لتقلا يف ىوعدلا تناك ءاوس لوكنلاب يأ :ش ( هب تبث لاملا يف ىوعدلاو لكن نإو « ئرب ) :م

 . تبثي لاملاف ادمع لتقلا يف وأ ًأطخ

 :ش ( وهف صاصقلا يف ):م ءاعدالا ليوأت ىلع ريكذتلاو ىوعدلا يآ :ش ( ناك نإو ) :م

 اذإ هنأ هنايب « نيميلا باب يف :ش ( ىوعدلا باتك يف ىضم فالتخا ىلع ) :م هيف مكحلا يآ

 لكن نإف « ركنآ نم ىلع نيميلاو» : مالسلا هيلع هلوقل فلحتسا دخجف هريغ ىلع صاصق ىعدا
 فسوي ىبأل اًقالخ -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع صاصقلا همزل سفنلا نود اميف نيميلا نع
 ۰ . الصقم كانه رم دقو « شرألا بجي امهدنعف -هللا امهمحر- دمحمو

 نايألا تررك ةلحملا لهأ لمكي مل نإو ):م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ةعست هيلإ ىفاو ةماسقلا يف ىضق امل - هنع هللا يضر- رمع نآ يور امل « نيسمخ متت یتح مهیلع

 يبآ نبا یور :ش (ةيدلاب ىضق مث نيسمخ تمت ىتح مهنم لجر ىلع نيميلا رركف الجر نوعبرأو
 انثدح عيكو انثدح :لاقف -هللا همحر- فنصملا هركذ ام ینعم یور ظفلب «هفنصم» يف ةبيش

 - هنع ىلاعت هللا يضر- باطخلا نب رمع نأ : حيلم يبأ نع يلذهلا ديز نب هللا دبع نع نايفس

 . اوفو ىتح نايألا مهيلع در

 : عمزألا نب ثراحلا انثدح لاق « جرعألا نبا ىلإ هدانسإب «هرصتخم)» يف يخركلا ىورو

 ءًالجر نيعبرأو ةعست اوناكو < ًالتاق هل انملع الو هانلتق ام هللاب اومسقأف فلح نميف ناك هنأ

 . انلاومأو اننايأ :اولاقف « نيسمحخ اومتآ ىتح الجر مهنم - هنع ىلاعت هللا يضر- رمع ذخأف

 ‹ نيسمخلا متت ىتح : فنصملا لوق ؟ اذه مد لطبي مبف : - هنع ىلاعت هللا يضر- رمع لاق

 لهأو -هللا همحر- فنصملا ركذ اذكه « هيلإ ىفاو هلوق « الجر نيسمخ ةماسقلا متت ىتح يأ

 . هاتأ يأ « ةلصلا نودب هافاو نولوقي « ةغللا

 يضاقلا حيرش ثيدح امأ :ش ( كلذ لثم - امهنع هللا يضر - يعخنلاو حيرش نعو ) :م

 ‹« حيرش نع غلب نيريس نبا نع ثعشأ نع ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح : ةبيش يبأ نبا هاورف
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 اهتوبثل ةدئافلا ىلع فوقولا هيف بلطي الو « نكمأ ام اهمامتإ بجيف ةنسلاب بجاو نيسمخلا نألو
 سيلف مهدحأ ىلع رركي نأ يلولا دارأف الماك ددعلا ناك نإف « مدلا رمأ ماظعتسا هيف مث « ةنسلاب

 نونجم الو يبص ىلع ةماسق الو : لاق . لامكإلا ةرورض راركتلا ىلإ ريصملا نأل ؛ كلذ هل

 اسيل امهنأل دبع الو ةأرما الو : لاق . حيحص لوق نيميلاو ‹ حيحصلا لوقلا لهآ نم اسيل امهنأل

 سيل هنأل ء ةيد الو ةماسق الف هب رثأ ال ًاتيم دجو نإو لاق . اهلهأ ىلع نيميلاو « ةرصثلا لهأ نم
 هفنأ فتح تيم اذهو « يح هرشابي ببسب هتايح تتاف نم فرعلا يف ليتقلا ذإ « ليتقب

 ميهاربإ ثيدح امأو « اوفوأ ىتح ةماسقلا مهيلع تدرف نيسمخ اوفوي ملف ةماسق تءاج : لاق

 اذإ : لاق ‹ يعخنلا ميهاربإ نع ةريغم نع يروثلا انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورف يعخنلا

 . انيي نيسمخ اوفلحي ىتح اوررك ةماسقلا غلبت مل

 ( ةدئافلا ىلع فوقولا اهيف بلطي الو ‹ نكمأ ام اهمامتإ بجتف ةنسلاب بجاو نيسمخلا نألو ) :م

 :م ةدئافلا ىلع فوقولاو ؟ نيسمخلا يف بلطي الو نيسمخل ا نييعت يف ةدئافلا ام لاقي ال ينعي :ش

 . راثآلا ثيداحألاب نيسمخلا توبثل يأ :ش ( ةنسلاب اهتوبشل )

 نيميلا رركياذهلو :ش ( مدلا رمأ ماظعتسا ):م نيسمخلا يف يأ :ش ( هيف مث ):م

 . ىوقأ مدلا رمأو ناعللا يف

 هنظل نيسمخلا دحأ ىلع يأ :ش ( مهدحأ ىلع رركي نأ يلولا دارأف الماك ددعلا ناك نإف ) :م

 ناك اذإف :ش ( لامكإلا ةرورض راركتلا ىلإ ريصملا نأل « كلذ هل سيلف ) :م لصح يذلا رمألاب هيف

 . ةدايزلا ىلإ ةرورض الف الماك

 امهنأل ؛ نونجم الو يبص ىلع ةماسق الو ):م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 الو ):م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق « حيحص لوق نيميلاو ‹ حبحصلا لوقلا لهأ نم اسيل

 . دبع ىلع الو ةأرما ىلع ةماسق الو يأ :ش ( دبع الو ةأرما

 ءالؤه نألو ‹ ةرصنلا لهأ ىلع يأ :ش ( اهله ىلع نيميلاو ةرصنلا لهأ نم اسيل امهنأل (:م

 نلخدي ءاسنلا : كلام لاقو « يعازوألاو يروثلاو ةعيبرو دمحأ لاق دقو « لوصأب اوسيلو عابتأ

 الإ لبقي ال هنأ امل « ادعاصف نانثا الإ مسقي ال مشاهلا نبا لاقو . دمعلا نود أطخلا ةماسق يف

 يف عرشيف ىوعد يف نيي اهنأل « غلاب ثراو لك مسقي : هللا همحر- يعفاشلا لاقو . نيدهاش

 . ءاسنلا قح

 تتاف نم فرعلا يف ليتقلا ذإ « ليتقب سيل هنأل ؛ ةيد الو ةماسق الف هب رثأ ال ايم دجو نإو لاق ) :م

 . يروثلاو دامحو ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش ( هفنآ فتح تیم اذهو « يح هرشابي ببسب هتایح
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 نوكي نأ نم دب الف مسقلا مهيلع بجي مث لتقلا لامتحا عبتت ةماسقلاو دبعلا لعف عبتت ةمارغلاو

 اذإ اذكو « قنخ وأ برض رثأ وأ ةحارج هب نوکی ناب كلذو « ًاليتق هنوك ىلع هب لدتسي رثأ هب
 ام فالخب . ةداع يحلا ةهج نم لعفب الإ امهنم جرخي ال هنأل ؛ هنذأ وأ هنيع نم مدلا جرخ ناك

 دقو ‹« دحأ لعف ريغب ةداع جراخملا هذه نم جرخي مدلا نأل ؛ هركذ وأ هربد وأ هيف نم جرخ اذإ

 يف سأرلا هعمو فصنلا وأ ندبلا فصن نم رثكأ وأ ليتقلا ندب دجو ولو . ديهشلا يف هانركذ

 نم لقأ دجو وأ لوطلاب اقوقشم هفصن دجو نإو « ةيدلاو ةماسقلا اهلهأ ىلعف « ةلحم

 :ش ( دبعلا لعف عبتت ةمارغلاو ) :م ثوللا توبث دعب هطرشب سيل رثألا : ةثالثلا ةمئألا تلاقو

 ةماسقلاو) :م هلعف ىلع لدي انه ءيش الو « دبعلا لعفب نوكت اغإ ةيدلا يأ « ةمارغلا بوجو ينعي

 . رثألا مدع دنع اذه رهاظلا لب « هفنأ فتح توملا لمحت اذهو :ش ( لتقلا لامتحا عبتت

 رثأ هب نوكي نأ نم دب الف ) :م نيميلاو دبعلا ىلع بجي يأ :ش ( مسقلا مهيلع بجي مث ) :م
 ةحارج هب نوکی نأب ) :م ًالیتق هنوک ىلع لدی يذلا رثألا يأ :ش ( كلذو «اليتق هنوك ىلع هب لدتسي

 : -هللا همحر- يزارتألا لاق :ش ( هنذأ وأ هنيع نم مدلا جرخ ناک اذإ اذکو « قنخ وآ برض رثآ وأ

 امك ٠ ةيادبلا» يف هركذ هنأل ‹ ملقلا وهس هنأ بلاغلاو « فنألا اهيف ركذي مل «ةيادهلا »بحاص

 .  هرصتخما يف -هللا همحر- يرودقلا هرکذ

 عماليلد حلصت الف ‹ فاعرلا نم « ابلاغ فنألا نم جرخي مدلا نأل « كانه وهس ال : تلق

 نم ةداع مدلا هنم جرخي عضوم نم مدلا جورخو :«هحرش» يف لاق -هللا همحر- يزارتألا نأ

 الف فاعر نم كلذ نوكي دق هنأل « هفنأ وأ همف نم جرح اذإ امك « لتقلا رثأ نوكي ال برض ريغ

 (امهنم جرخي ال ) :م مدلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م ةلحملا يف برض دوجو ىلع ًاليلد نوكي نأ حلصي

 . (ةداع يحلا ةهج نم لعفب الإ ) :م نذألاو نيعلا نم يأ :ش

 هذه نم جرخي مدلا نأل ؛ هركذ وأ هربد وأ ):م همف يأ :ش ( هيف نم جرخ اذإ ام فالخب ) :م

 باب يف ةالصلا لاح يف ينعي « :ش ( ديهشلا يف هانركذ دقو «دحأ لعف ريغب ةداع جراخللا

 نطابلا يف ةلعل نوكي دق هنإف «لتقلا ىلع ًاليلد نوكي ال ربدلا نم جرخي يذلا مدلاو «ديهشلا

 لتقلا ىلع ًاليلد نوكيال ليلحالا نم مدلا جرح اذإ كلذكو « قفاوم ريغ ءيش لكأ نوكي دقو

 نم عقي دقو دبكلا فعضل وأ « ىلكلا يف فعضل وأ نطابلا يف رجفنا قرعل كلذ نوكي دق هنأل

 . اًضيأ قرحلا ةدش

 :م ندبلا فصن دجو وأ يأ :ش ( فصنلا وأ ندبلا فصن نم رثكأ وأ ليتقلا ندب دجو ولو ) :م

 نم لقأ دجو وأ لوطلاب اًوقشم هفصن دجو نإو «ةيدلاو ةماسقلا اهلهأ ىلعف « ةلحم يف سأرلا هعمو )
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 هانفرع مكح اذه نأل ؛ مهيلع ءيش الف « هسأر وأ هلجر وأ هدي دجو وأ سأرلا هعمو فصنلا

 هنأل ؛ لقألا فالخب . يمدآلل اميظعت لكلا مكح رثكألل نأ الإ  ندبلا يف هب درو دقو « صنلاب

 ةلباقمب ناتيدلاو ناتماسقلا رركتت هانربتعا ول انألو « ةماسقلا هيف يرجت الف هب قحلم الو ندبب سيل
 هيف لصألاو . نايلاونت الو ةدحاو سفن

 لئاسم نم هلک اذه :ش ( مهيلع ءيش الف ‹ هسآر وأ هلجر وأ هدي دجو وأ سأرلا هعمو فصنلا

 نأل يأ :ش ( مكح اذه نأل ) :م -هللا همحر- يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت اهركذ « لصألا

 فالخب :ش ( صنلاب هانفرع ) :م مهلقاوع ىلع ةيدلا بوجوو ةلحملا لهأ ىلع ةماسقلا بوجو

 . سايقلا

 هنأک اذه :ش ( لكلا مكح رثكألل نأ الإ « ندبلا يف ) :م مكحلا درو يآ :ش ( هب درو دقو (:م

 « طقف ندبلا ىلع مكحلا رصتقي نأ يغبني ناك ندبلا يف درو صنلا ناك اذإ : لاقي امع باوج

 اميس الو « لكلا ماقم موقي عضاوملا نم ريثك يف رثكألا نأل < هلك مكح ندبلا رثكأل نأب باجأف

 ةماسقلا بوجو مدع يف سايقلا لصأ ىلع ءاوس امو همد رمأ يف :ش ( يمدآلل اميظعت ) :م انه اه

 . ةيدلاو

 :ش ( هانربتعا ول انألو ‹ ةماسقلا هيف يرجت الف هب قحلم الو ندبب سيل هنأل ؛ لقألا فالخب ) :م

 :م ىرخأ ةلحم يف يقابلا دجوي نأ ريدقت ىلع يأ :ش ( ناتيدلاو ناتماسقلا رركتت ) :م لقألا يآ

 رثكألاب بجو لقألاب بجو اذإ هنآل < ةيدلاو ةماسقلا يأ :ش ( نايلاوتت الو ةدحاو سفن ةلباقمب)

 « ةدحاو سفن لباقم ناتيدلاو ناتماسقلا رركتيف رخآلا فصنلاب بجو ول كلذكو « دجو اذإ

 . ندبلا عيمج نع هب ربعي هنأل « سأرلا دجو اذإ ةماسقلا بجت نأ يغبني : ليق نإف

 قيرطب ندبلاب تبجو ول هنألو « ةقيقحلا وه ربتعملاو « زاجملا قيرطب كلذ نأب : بيجأ

 . راركتلا مزلف ٠ ىلوألا

 ةينثتلا نود درغملا ظفلب ةيدلاو ةماسقلا رركتب لوقي نأ يغبني ناك ليقو : لمكألا لاقو

 نم رثكأ نوكي نأ مزلتسي ةينشتلا ةرابع وأ رركت نيدلا توبث وأ رركت ةماسقلا توبث هضرغ نأل

 : لاق مث « لمكألا ليقو ««هحرش» يف يزارتألا اذهب لئاقلا تلق . ىهتنا « نيتيدلاو نيتماسقلا

 . ًاسفن نيسمخ يف نارركتي نيتعطقلا ىلع ناتيدلاو ناتماسقلا هدارم نوكي نأ زوجيو

 . ةيدلاو ةماسقلا بوجو يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م
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 ول لاحب ناك نإو « هيف بجت ال ةماسقلا هيف يرجت يقابلا دجو ول لاحب ناك نإ لوألا دوجوملا نآ
 بحسنت اذه يف ةزانجلا ةالصو « هيلإ انرشأ ام ىتعملاو « بجت ةماسقلا هيف يرج ال يقابلا دجو

 ءيش الف برضلا رثأ هب سيل طقس وأ نينج مهيف دجو ولو . رركنت ال اهنأل ؛ لصألا اذه ىلع

 تبجو قلخلا مات وهو برضلا رثأ هب ناك نإو لاح ريبكلا قوفي ال هنأل ؛ ةلحملا لهآ ىلع
 ءيش الف قلخلا صقان ناك نإو . ًايح لصفني فلخلا مات نأ رهاظلا نأل ؛ مهيلع ةيدلاو ةماسقلا

 . ًايح ال ًاتيم لصفني هنأل ؛ مهيلع

 ول لاحب ناك نإ لوألا دوجوملا نأ ) :م ةماسقلا نايرج يف لصألا يأ : ةعيرشلا جات لاقو
 يرجت ال ) :م ندبلا نم :ش ( يقابلا دجو ول لاحب ناك نإو « هيف بجت ال ةماسقلا هيف يرجت يقابلا دجو
 ال يقابلا دجو ول لاحب دوج وما ناك نإو الوأ دوجوملا يف نايرجي ال ةيدلاو :ش ( ةماسقلا هيف
 ىنعملا يأ :ش ( هيلإ انرشأ ام ىنعملاو « بجت ) :م ًالوأ دوجوملا يف نايرجيو « يقابلا يف نايرجي

 .امهرركت مدعو ةيدلاو « ةماسقلا رركت امهبوجو مدعو امهبوجو يف

 (لصألا اذه ىلع بحسنت ) :م تيملا ضعب دوجو يف يأ :ش ( اذه يف ةزانجلا ةالصو ) :م

 هيلع ىلصي سأرلا هعم ناك اذإ هنأ ىلإ راشأ اذهو ‹ هيلع ىلصي ال رثكألا دجو اذإ ينعي :ش

 (رركتت ال ) :م ةزانحلاةالص نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م روكذملا لصألا ىلع بحسنت انإو « الف الإو
 . رركتت ال ةماسقلا نأ امك :ش

 ‹ هيلع ىلصي ال هدحو سأرلا هيف سيلو فصنلا نم لقأ تيملا نم دجو اذإ :«ىواتفلا»يفو

 ال سأرلا نم فصن فصتن لك عم نيفصنب اًقوقشم فصنلا دجو ولو « هيلع ىلصي دجو ولو

 دجواذإ ةماسقلا يف اذكف « هيلع ىلصي سأرلا الإ لكلا دجو ولو « هيلع ىلصي الو لسخغي
 ظفل انه ىلإ . بجي سأرلا الإ هلك ندبلا دجو اذإو « ةماسقلا بجت ال ةلحملا يف هدحو سأرلا

 . « ىرغصلا ىواتفلا»

 ءيش الف برضلا رثأ هب سيل طقس وأ نينج ) :م ةلحملا لهأ يف يأ :ش ( مهيف دجو ولو ) :م
 :ش ( لاح ريبكلا قوفيال ):م طقسلاو نينجلا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنال ؛ ةلحملا لهأ ىلع

 اذكف ءيش هيف بجيل هب رثأ الو ريبكلا دجو اذإ ينعي « لآملا ثيح نم يأ « ماللا فيفختب

 ۰ .اذه

 (مهيلع ةيدلاو ةماسقلا تبجو قلخلا مات وهو برضلا رثأ ) :م نينجلا يأ :ش ( هب ناک ناو ) :م

 ( اًيح لصفني قلخلا مات نآ رهاظلا نأل ) :م ةلحملا لهأ ىلع : يأ :ش

 هرکذو يبصلا نيع ٰيف انلق اذهلو « قاقحتسالا نود عفدلل حلصي رهاظلا :لیق نإف :ش
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 ‹ هدي يف هنأل ؛ ةلحملا لهأ نود هتلقاع ىلع ةيدلاف لجر اهقوسي ةباد ىلع ليتقلا دجو اذإو : لاق

 ليتقلا نأل « مهيلعف اوعمتجا نإف ‹اهبكار وأ اهدئاق ناك اذإ اذکو . هراد يف ناك اذإ امك راصف

 وهف ليتق اهيلعو نيتيرقلا نيب ةباد هب ترم نإو : لاق . مهراد يف دجو اذإ امك راصف « مهيديأ يف

 ‹ نيتيرق نيب دجو ليتقب ىتأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ال امهبرقأ ىلع

 . اندنع لدع ةموكح هتحص ملعي مل اذإ هناسلو

 . « ايح لصفنا اذإ « سفنلا ةهج ربتعاف هجو نم وضع هجو نم سفن نينحلا نأب : بيجأو

 ‹ ةحارجا رثأ هلو ةلحملا يف دوجوملا ليتقلا ةلزنب انه رهاظلا ناكف « قلخلا مامتب هيلع لدتسيف

 الو لاومألا كلسم كلسي ءاضعألا امأ « ةحارحلا ببسب ال هفنأ فتح تام هنأ لمتحي ناك نإو

 دنع الإ رطخ اهل يتلا ةيدلا بجوي ملف ةيلاملا هبش اهيف ناكف « سفنلا ميظعتك لاومألل ميظعت

 بجي ال تيملا يفو :ش ( ايح ال اتيم لصفني هنأل ؛ مهيلع ءيش الف قلخلا صقان ناک نِإو ) :م نيقيلا

 . َءيش

 ةيدلاف لجر اهقوسي ةباد ىلع ليتقلا دجو اذإو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 نوكت نأ نيب قرفالو :ش ( هراد يف ناك اذإ امك راصف « هدي يف هنأل ؛ ةلحملا لهأ نود هتلقاع ىلع

 . ةلحملا لهأ نم هب صخأ ناكف « هدي يف ليتقلا نأل « بكارلا وأ دئاقلاو قئاسلل اكلم ةبادلا

 . باوجلا قالطإ حصألاو « فورعم كلام ةبادلل نكي مل اذإ اذه : لاق نم خياشملا نمو

 ( مهيلعف اوعمتجا نإف ) :م اًقلطم هيلع ةيدلا نوكت :ش ( اهبكار وأ اهدئاق ناك اذإ اذكو (:م

 امك راصف ‹ مهيديأ يف ليتقلا نأل ) :م مهيلع ةيدلاف دئاقلاو بكارلاو قئاسلا عمتجا نإف يأ :ش

 ٠ ( مهراد يف دجو اذإ

 نأ رمأف :ش ( نيتيرقلا نيب ةباد هب ترم نإو ) :م :٤عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق) :م

 امهديناسم) يف رازبلاو ةيوهار نب قاحسإو يسلايطلا دواد وبأ اور ثيدحلا اذه « عرذي

 قاحسإ يبأ نب ليعامسا همساو يئالملا ليئارسإ يبأ نع « هننس »يف -هللا مهمحر- يقهيبلاو

 يبنلا رمأف نيييح نيب دجو اليتق نأ - هنع ىلاعت هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع ةيطع نع

 ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور امل ؛ امهبرقأ ىلع وهف ليتق اهيلعو ) :م برقأ امهيأ ىلإ ساقي نأ ةي

 ديعس وبأ لاق ‹ ربشب نييحلادحأ ىلإ برقأدجوف :ش ( نیتیرق نیب دجو ليتقب یتا مالسلاو

 . "هيلع هتيد ىقلأف ب هللا لوسر ربش ىلإ رظنأ ينأك : يردخلا

 . فيعض وهو يفوعلا ةيطع هيفو « رازبلاو دمحأ هاور : ١١١( /۸) «عمجملا »يف يمشيهلا لاق ()
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 ةعداو نيب دجو يذلا ليتقلا يف هيلإ بتسك امل هنأ» : -هنع هللا يضر- رمع نعو . عرذي نأ رمأف

 . « ةماسقلاب مهيلع ىضقف برقأ ةعداو ىلإ ليتقلا دجوف نيتيرق نيب سيقي نآب بتك « بحرأو
 هقحلي ةفصلا هذهب ناك اذإ هنأل « توصلا هلهأ غلبي ثيحب ناك اذإ ام ىلع لومحم اذه : ليق

 نأل ‹ هيلع ةماسقلاف ناسنإ راد يف ليتقلا دجو نإو لاق . اورصق دقو ةرصنلا مهنكمتف ثوغلا

 يف ناكسلا لخدت الو : لاق . مهب هتوقو مهنم هترصن نأل ؛ هتسلقاع ىلع ةيدلاو هدي يف رادلا

 - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . دمحم لوق وهو « ةفينح يب دنع كالملا عم ةماسقلا

 امهبرقآ ىلع هتيد یقلأف : ظفلب «امهتیافک» یف یلیقعلاو يدع نبا هاور اذه : تلق ناف

 ‹ ثيدحلا يف يوقب سيل :رازبلا لاقو « موق نع يدع نبا هفعضو « “ ليئارسإ يبأ » ب هالعأو
 . نامثع بسي ناكو « ةقث سيل يئاسنلا لاقو

 بتك بحرأو ةعداو نيب دجو يذلا ليتقلا يف هيلإ بتك امل هنأ - هنع هللا يضر- رمع نعو ) :م

 يبأ نبا هاور اذه :ش ( ةماسقلاب مهيلع ىضقف « برقأ ةعداو ىلإ ليتقلا دجوف نيتيرق نيب سيقي نأب

 : لاق عمزألا نب ثراحلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انثدح عيكو انثدح : «هفنصم» يف ةبيش

 بتكف هيلإ - هنع ىلاعت هللا يضر- رمع لماع بتكف « بحرأو ةعداو نيب نميلاب ليتق دجو

 . هب مهذخف برقآ ناك امهيأ ىلإف ‹ نييحلا نيب ام سق نأ رمع هيلإ

 ءاحلاب بحرأو ةعداو : هلوق « ثيدحلا « انذخأف ةعداو ىلإ برقأ هودجوف اوساقف : لاق

 ناك اذإ هنأل ؛ توصلا هلهأ غلبي ثيحب ناك اذإ ام ىلع لومحم اذه : ليق ) :م نادمه نم نايح ةلمهملا

 مهنأك راصف « اهناكمإ عم ةرصنلا يف :ش ( اورصق دقو ةرصنلا مهنكمتف ثوغلا هقحلي ةفصلا هذهب

 . ةيدلاو ةماسقلا مهمزليف « اريدقت هولتق

 ىلع يأ :ش ( هيلع ةماسقلاف ناسنإ راد يف ليتقلا دجو نإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 - يعفاشلا لاقو « موق راد يف دجو ليتق يف ةمارغ الو ةماسق ال : كلام لاقو « رادلا بحاص

 (مهب هتوقو مهنم هترصن نأل ؛ هتلقاع ىلع ةيدلاو هدي يف رادلا نأل ) :م ثولل ادمعت نوکی -هللا همحر

 . ةلقاعلاب يأ :ش

 دنع كالم ا عم ةماسقلا يف ناكسلا لخدت الو )م -هللا همحر- يرودقلا يآ :ش ( لاق) م

 فسوي يبأل اًفالخ [. . .] رهظيل ةفينح يبأ دنع :ش ( دمحم لوق وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ
 . برطضم : دمحم لاقو .هللا همحر-

 ليوأت ىلع ريكذتلاب ريمضلا ركذ «ةماسقلا يأ :ش ( وه - هللا همحر-فسوي وبآ لاقو ) :م
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 ةالصلا هيلع هنأ ىرت الأ «ىنكسلاب نوكت كلملاب نوكت امك ريبدتلا ةيالو نأل ًاعيمج مهيلع وهس

 وه كلاما نأ : امهلو . ربيخب ًاناكس اوناك نإو « دوهيلا ىلع ةيدلاو ةماسقلا لعج مالسلاو

 ةيالو تناكف « مودأ مهرارقإو ‹ مزلآ كاللا ىنكس نأل ؛ ناكسلا نود ةعقبلا ةرصنب صتخلا

 ىلع مهرقأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاف ربيخ لهآ امآو . مهنم ريصقتلا ققحتيف « مهيلإ ريبدتلا

 ‹ نيرتشملا نود ةطخلا لهأ ىلع يهو :لاق . جارا هجو ىلع مهنم ذخأي ناكف « مهكالمأ

 فلكتلا ىلإ جاتحي الف لصألا ىلع يه خسنلا ضعب يف تيأر « يزارتألا هلاق فلحلا وأ مسقلا

 لاق هبو « كالملاو ناكسلا ىلع ةماسقلا يف نيروكذملا ىلع يأ :ش (اًعيمج مهيلع ) :م

 ًالوأ لوقي فسوي وبآ ناكو -هللا همحر- ىليل يبأ نباو دمحأو -هللا همحر-يعفاشلا

 ةالصلا هيلع هنأ ىرت الأ « ىنكسلاب نوكت كلملاب نوكت امك ريبدتلا ةيالو نأل ):م عجر مث ءامهلوقك

 :ش ( ربيخب اًناكس اوناك نإو ‹ دوهيلا ىلع ةيدلاو ةماسقلا لعج ) :م ب يبنلا نأ يأ :ش ( مالسلاو

 ‹«نيملسملل تناك اهنأل « اهناكس اوناك دقو ربيحخ يف ًاليتق دجو امل لهس نب هللا دبع ةصق يف

 . مهلامع دوهيلا ناكو

 ةرصنب صتخلملا وه كلاملا نأ ):م :-هللا همحر- دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 ققحتيف « مهيلإ ريبدتلا ةيالو تناكف « مودآ مهرارقاو « مزلأ كالملا ىنكس نأل ؛ ناكسلا نود ةعقبلا

 :م :لاقي نأ هريرقت هركذ اب فسوي وبأ كسمت امع باوج اذه :ش ( ربیخ لهآ امأو . مهنم ريصقتلا

 هجو ىلع ) :م هذخأي يذلا :ش ( مهنم ذخأي ناكف ‹ مهكالمأ ىلع مهرقأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاف )

 . ( جارخلا

 ريخ نأ : ديعس نب ىيحي نع لالب نب ناميلس ىلإ هدانسإب يواحطلا ىور دقو :ش
 ‹ حتفلا لبق ناك ليتقلا نأ ملعف ‹ دوهيلل اكلم ربيخ تناك كلذ تبث اذإف « احلص تناك ذئموي

 هللا يضر- رمع مهضوع اذهلو ‹ كالمأ مهل تناك دوهيلا نإ : لوقتف هدعب ناك هنأ انملس نئلو

 .« ديرجتلا» يف يرودقلا هلاق اذك « مهالجأ امل - هنع ىلاعت

 ضعب يفو « ةيدلاو ةماسقلا يأ :ش ( يهو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يآ :ش ( لاق) :م

 لهآ ىلع ):م ةيدلاو ةماسقلا بوجو نم روكذملا يأ :هللا همحر- يكاكلا هلاق وهو خسنلا

 نماهريغوأ راد ءانب طيحلا ناكملا ةطخلاو « دلبلا حتف نيح ماسمإلا هطخ ام ديري :ش (ةطخلا

 . تارامعلا

 اهمسقو دلبلا مامإلا حتف نيح اهنوكليي اوناك نيذلا ةيدقلا كالمألا باحصأ ىلع هانعمو

 .مهيلع سيل ينعي :ش ( نيرتشملا نود ) :م مهئابصنأ زييمتل ةطخ طخي هنإف « نيغاغلا نيب
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 نوكرتشم لكلا - هللا همحر-فسوي وبأ لاقو . - هللا امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو

 «ًارصقم ًايناج لعجي قيرطلا اذهبو « ظفحلا ةيالو هل نمم ظفحلا كرتب بجي امنإ نامضلا نأل

 ةعقبلا ةرصنب صتخملا وه ةطخلا بحاص نأ : امهلو . هيف اووتسا دقو كلما رابتعاب ةيالولاو
 وبأ : ليقو . ليصألا ىلإ ريبدتلا ةيالوو ليخد يرتشملاو ‹ ليصأ هنألو . فراعشتملا وه

 ينعي ‹ كلذكف مهنم دحاو يقب نإو : لاق . ةفوكلاب دهاش ام ىلع كلذ ىنب- هللا همحر - ةفينح

 نأل ؛ نيرتشملا ىلع وهف مهلك اوعاب نأب مهنم دحاو قبي مل نإو ءانيب امل ةطخلا لهآ نم

 مهيلإ تلقتنا ةيالولا

 همحر-فسوي وب لاقو « - هللا امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ لوق ) :م روكذملا يأ :ش (اذهو ) :م

 لعجي قيرطلا اذهبو ‹ ظفحلا ةيالو هل نع ظفحلا كرتب بجي امنإ نامضلا نأل نوكرتشم لكلا : هللا

 ال كلملا رابتعاب بجي اميفو :ش ( كلملا رابتعاب ):م ظفحلا ةيالو يأ :ش ( ةيالولاو « ًارصقم اًيناج
 لهأ نيب هيف توافت الو كلملا ىلع ىنبم هنإف « ةعفشلا قاقحتساك كلملا بابسأ فالتخاب فلتخي

 :م نيرتشملاو ةطخلا لهأ يأ :ش (اووتسا دقو ) :م كلذك ناك اذإف « انه اذكف « نيرتشملاو ةطخلا

 اعيمج ةطخلا لهأ نم كلملا لوحت اذإ اذهلو « اًعيمج نوكلام مهنأل ‹ كلملا يف يأ :ش ( هيف )

 . نيرتشملا ىلع ةماسقلا تناك مهنم دحاو قبي ملو

 وه ةطخلا بحاص نأ ) :م -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو ) م
 ةلحملا ظفحب نوموقي ةطخلا باحصأ نأ فرعلا نإف :ش ( فراعتملا وه ةعقبلا ةرصنب صتخلا

 . ( ليخد يرتشملاو ‹ ليصأ ) :م ةطخلا بحاص نألو يأ :ش ( هنألو ) :م نيرتشملا نود اهريبدتو

 . عبتلا ةلزنمب هنأل :ش

 هيلإ بهذ ام يأ :ش ( كلذ ىنب - هللا همحر-ةفينح وبأ :ليقو « ليصألا ىلإ ريبدتلا ةيالوو ) :م
 يف ةطخلا باحصأ نأ وهو « هنامز يف ةفوكلا لهأ ةداع نم يأ :ش ( ةفوكلاب دهاش ام ىلع ) :م

 ىلإ ريبدتلا نآ هدلب ةداع ىلع ىنب فسوي وبأو « ةلحملا ريبدتب نوموقي نيذلا مه اوناك ةلحم لك

 . «ةفحتلا» يف اذك « ال وأ اوناك ةطخلا لهأ نم فارشألا

 لهآ نم يأ :ش ( مهنم دحاو يقب ناو )م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 -هللا همحر- يرودقلا لوق يف ريمضلا عجري فنصملا رسفو « مكحلا :ش ( كلذكف).:م ةطخلا

 هلوق ىلإ ةراشإ :ش (انيب ال ):م :هلوقو :ش ( ةطخحلا لهأ نم ينعي ) :م هلوقب مهنم دحاو ىلإ

 . ليخد يرتشملاو ليصأ هنألو هلوق ىلإو « ةعقبلا ةرصنب صتخملا وه ةطلا بحاص نأ امهلو

 يآ :ش ( وهف ):م ةطخلا لهأ نم يأ :ش ( مهلك اوعاب ناب مهنم دحاو قبي مل نإو )م

 ‹ نيرتشملا ىلإ يأ :ش ( مهيلإ تلقتنا ةيالولا نأل ؛ نيرتشملا ىلع ) :م ةيدلاو ةماسقلا نم روكذملا

t4 



 رادلا بر ىلع ةماسقلاف راد يف ليتق دجو اذإو . مهمحازي وأ مهمدقتي نم لاوزل مهل تصلخ وأ

 بر ىلع ةماسقلاف ًابيغ اوناك نإو «ءًاروضح اوناك نإ ةماسقلا يف ةلقاعلا لخدتو هموق ىلعو

 همحر-فسوي وبأ لاقو . - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو نالا هيلع رركي رادلا

 لهآک اهيف هريغ هكراشي الف هريغ نم هب صخأ رادلا بر نأل  ةلقاعلا ىلع ةماسقال : - هللا

 روضحلا نأ : امهلو . مهلقاوع اهيف مهكراشي ال ةلحلا

 دحاو دوجو عم ةيالو مهل نكي مل نيرتشملا نأ نم دمحمو -هللا همحر- ةفينح يبأ بهذم اذه

 . نيرتشملا ىلإ ةيالولا تلقتنا مهلك عاب نأب مهنم دحأ قبي مل اذإف ءامهدنع ةطخلا لهآ نم

 تناك ةيالولا نأل « -هللا همحر- فسوي يبأ بهذم ىلعاذه :ش ( مهل تصلخ وأ ) :م

 :م نيرتشملل ةيالولا تاصح دحأ ةطخلا لهأ نم قبي مل اذإف « اعيمج نيرتشملاو ةطخلا لهأل

 هلوقب قلعتي :ش ( مهمحازي وأ ) :م مهيلإ تلقتنا :هلوقب قلعتي :ش ( مهمدقتي نم لاوزل)

 . رشنلاو فللا قيرطب مهل تلصح

 نإ ةماسقلا يف ةلقاعلا لخدتو هموق ىلعو رادلا بر ىلع ةماسقلاف راد يف ليتق دجو اذإو ) :م

 لوعفمك لوعف ىلع هعمج زوجي ةفص ناك اذإ القاع نأل « رضاح عمج وهو :ش (اروضح اوناك

 ىلع ةماسقلاف) :م بئاغ عمج ءايلا ديدشتو نيغلا مضب :ش ( ابيغ اوناك نإو .) :م لعاف عمج يف
 . ( نايألا هيلع رركي رادلا بر

 «تاياورلا قافتاب اهبحاص ىلع ةيدلاف راد ىف ليتقلا دجو اذإ : -هللا همحر- لمكألا لاق

  هتلقاع ىلع : ىرخألا يفو « رادلا بحاص ىلع بجي امهادحإ يفف ناتياور ةماسقلا يفو

 . هلوق نيب عفادتلا نم عفدني اذهلو

 ىلع ةماسقلاف انه هلوق نيبو « هيلع ةماسقلاف ناسنإ راد يف ليتقلا دجو نإو اذه :ليق

 يحخركلا نع يكحو « ىرخأ ةياور ىلعاذهو « ةياور ىلع كلذ لمحي هموق ىلعو « رادلا بر

 هموق ناك اذإ ام ىلع ةلومحم : اهبحاص ىلع اهبجوي يتلا ةياورلا لوقيو « امهنيب قفاوي ناك هنأ
 م «ةريخذلا »يف اذك « اروضح اوناك اذإام ىلع ةلومحم هموق ىلع اهبجوي يتلا ةياورلاو اًبيغ

 . (-هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ) :م روكذملا مكحلا يأ :ش (اذهو)

 ( هريغ نم هب صخأ رادلا بر نأل ؛ ةلقاعلا ىلع ةماسق ال : - هللا همحر-فسوي وبأ لاقو ) :م

 هكراشيالف ):م عضوملا ليوأت ىلع هب يف ريمضلا ريكذتو :-هللا همحر- يزارتألا لاقو :ش

 . ( مهلقاوع اهيف مهكراشي ال ةلحملا لهأك ) :م ةماسقلا يف يأ :ش (اهيف هريغ

 يأ :ش ( روضحلا نأ ):م :-هللاامهمحر- دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م
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 يف ليتقلا دجو نإو : لاق . ةماسقلا يف هنوكراشيف « رادلا بحاص مزلت امك ةعقبلا ةرصن مهتمزل

 بحاص نأل ؛ لاجرلا سوءر ىلع وهف يقب ام رخآلو لجرل اهرشعو لجرل اهفصن ةكرتشم راد
 ددع ىلع نوكيف ‹ ريصقتلاو ظفحلا يف ءاوس اوناكف ريبدتلا يف ريثكلا بحاص محازي ليلقلا

 ةلقاع ىلع وهف ليتق اهيف دجو ىتح اهضبقي ملو ًاراد ىرتشا نمو : لاق . ةعفشلا ةلزنب سوءرلا
 - ةفينح يبأ دنع اذهو هدي يف يذلا ةلقاع ىلع وهف امهدحأل رايخ عيبلا يف ناك نإو « عئابلا

 ىلع وهف رايخ هيف ناک نإو ‹ يرتشملا ةلقاع ىلغ وهف رايخ هيف نكي مل نإ : الاقو .- هللا همحر
 هل نم ىلع الإ بجي الو ‹ ظفحلا يف ريصقتلا رابتعاب التاق لزنأ اغنإ هنأل ؛ هل ريصت يذلا ةلقاع

 ‹ عدوملا نود رادلا بحاص ةلقاع ىلع ةيدلا تناك اذهلو ‹ كلملاب دافتست ةيالولاو ظفحلا ةيالو

 كلملا رارق ربتعي رايخلا هيف طورشملا يفو « تابلا عيبلا يف ضبقلا لبق يرتشملل كلملاو

 رادلا بحاص يأ :ش ( هنوکراشیف « رادلا بحاص مزلت امك « ةعقبلا ةرصن مهتمزل ) :م نيرضاحلا

 لجرل اهفصن ةكر تشم راد يف ليتقلا دجو نإو ):م :اريخصلا عماجلا »يف يأ :ش ( لاق) :م

 ليلقلا بحاص نأل ؛ لاجرلا سوءر ىلع ):م لقعلا يأ :ش ( وهف يقب ام رخآلو لجرل اهرشعو

 ( سوؤرلا ددع ىلع نوكيف « ريصقتلاو ظفحلا يف ءاوسس اوناكف « ريبدتلا يف ريثكلا بحاص محازي

 . سوؤرلا ددع ىلع نوكي :ش ( ةعفشلا ةلزنمب ) :م ءابصنألا ددع ىلع ال لاجرلا سوءر يأ :ش

 دجو یتح اهضبقی ملو اراد یرتشا نمو )م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 (امهدحأل رايخ عيبلا يف ناك نإو « عئابلا ةلقاع ىلع ) :م ةيدلا وهو روكذملا يأ :ش ( وهف ليتق اهيف

 يأ :ش (اذهو « هدي يف ) :م رادلا يآ :ش ( يذلا ةلقاع ىلع وهف ) :م يرتشملاو عئابلل يأ :ش

 .( - هللا همحر-ةفينح يبأ دنع ) :م روكذملا مكحلا

 يذلا ةلقاع ىلع وهف رايخ هيف ناك نإو « يرتشملا ةلقاع ىلع وهف رايخ هيف نكي مل نإ :الاقو )م

 . رادلا هل ريصي يذلا هنأل يأ :ش ( هنأل ؛ هل ريصت

 ( ةيالولاو ظفحلا ةيالو هل نم ىلع الإ بجي الو « ظفحلا يف ريصقتلا رابتعاب التاق لزنأ امنإ ) :م

 ) :م كلملاب دافتست ظفحلا ةيالو نوكلو يأ :ش (اذهلو كلملاب دافتست ) :م ظفحلا ةيالو يأ :ش

 ‹ هکلم مدعل :ش ( عدوملا نود رادلا بحاص ةلقاع ىلع) :م عضوملااذه يف :ش ( ةيدلا تناك

 ىنعملا اذهل ءالؤه ىلع ةيدلا بوجو عنتما ثيح نهترملاو بصاغلاو رجأتسملاو ريعتسملا كلذكو

 :ش ( كلملا رارق ربتعي رايا هيف طورشملا يفو « تابلا عيبلا يف ضبقلا لبق يرتشملل كلملاو ) :م
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 ظفحلا ىلع ردتقي هنأ ىري الأ . كلم اب ال ديلاب ظفحلا ىلع ةردقلا نأ : هلو . رطفلا ةقدص يف امك

 هيف اميف اذكو ‹ ضبقلا لبق عئابلل ديلا تابلا يفو « ديلا نود كلم اب ردنقي الو كلما نود ديلاب

 وهف هل رايخلاو يرتشملا دي يف عيبملا ناك ولو . تابلا نود هنأل « ضبقلا لبق امهدحآل رايخلا

 ‹ بوصغملاك ةميقلاب هيلع نومضم هدي يف وهف معئابلل رايا ناك ولو . اًًئرصت هب سانلا صخأ

 ةلقاعلا هلقعت مل ليتق اهيف دجوف راد هدي يف ناك نمو : لاق . ظفحلا ىلع ردقب اهب ذإ « هدي ربتعتف

 ءهنع لقاوعلا لقعت ىتح ديلا بحاصل كلم ا نم دب ال هنأل ؛ هدي يف يذلل اهنأ دوهشلا دهشت ىتح

 ‹ ةلمتحم اهنكل كلملا ىلع ًاليلد تناك نإو ديلاو

 ريخي ثيح ضبقلا لبق بابلا ىف دبعلا ىنج ول ام فالخب « هيلع كلملا كلذ نم رداصلا ناك نإ

 ‹ اهيف ليتقلا دوجوب ةقحتسم رصت مل رادلا نأل « ريخي ال انهو < هئاضمإو عيبلا در نيب ىرتشملا

 يفامك ):م بويعلا شحفأ نم قاقحتسالاو ةيانحلاب اًقحتسم ريصي هنأل « دبعلا فالخب

 (كلملاب ال ديلاب ) :م نوکت :ش ( ظفحلا ىلع ةردقلا نأ )م : ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو (:م

 مث « ىلوأ ديلا رابتعا ناك رخآلل ديلاو امهدحأل كلملا دجو اذإف « ديلا ببس كلملا نأ ريغ :ش

 .عدوملاك :ش ( كلم ا نود ديلاب ظفحلا ىلع ردنقي نأ ىري الآ ) :م : هلوقب كلذ حضوأ

 يفو) :م هيلع ةردق ال هيف قاب كلم ا نأل « نومضملا يف :ش ( ديلا نود كلم اب ردتقي الو ) :م

 رايخلا اذكو يأ :ش ( اذكو ‹ ضبقلا لبق عئابلل ديلا ) :م تابلا عيبلا يأ « ءاتلا ديدشتب :ش ( تابلا

 رايخلا هيف اميف نأل يأ :ش ( تابلا نود هنأل ؛ ضبقلا لبق امهدحأل رايخللا هيف اميف ):م عئابلل

 . تابلا عيبلا نود

 ثيح نم يأ :ش (اًنرصت هب سانلا صخأ وهف هل راين او يرتشملا دي يف عيبملا ناك ولو )م

 عدوملا دي نع هب زرتحا :ش ( ةميقلاب هيلع نومضم هدي يف وهف عئابلل رايخلا ناك ولو ) :م فرصتلا

 هنإف :ش ( بوصغملاك ):م ريبدتلاو ظفحلا ىوقي ديلاب هنأل « اًضيأ يرتشملا ىلع ةماسقلاف

 ء رادلا هدي يف يذلا يرتشملا ةلقاع ىلع ةيدلا نوكتف « يرتشملا دي يأ :ش ( هدي ربتعتف ) :م

 رابتعا ىلع ريكذتلاو ديلاب يآ :ش ( ظفحلا ىلع ردقي اهب ذإ ) :مديلاب ظفحلا ىلع ةردقلا نأل

 . ليوأتلا ىلإ ةجاح الف اهب ذإ : خسنلا ضعب يفو « وضعلا

 مل ليتق اهيف دجوف راد هدي يف ناك نمو ):م :«ريخصلا عماحجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 كلما نم دبال هنأل ؛ هدي يف يذلل ) :م كلم رادلا نآ يأ :ش ( اهن دوهشلا دهشت ىتح ةلقاعلا هلقعت

 نوكت نأب :ش ( ةلمتحم اهنكل كلملا ىلع ًاليلد تناك نإو ديلاو « هنع لقاوعلا لقعت ىتح ديلا بحاصل
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 دبالف ةعوفشملا رادلا يف هب ةعفشلا قاقحتسال يفكت ال امك ةلقاعلا ىلع ةيدلا باجيإل يفكت الف

 . نيحالملاو باكرلا نم اهيف نم ىلع ةماسقلاف ةنيفس يف ليتق دجو نإو : لاق . ةنيبلا ةماقإ نم
 . ناكسلا ىلعو اهيف نيذلا بابرألا ىلع بجت ىتح اهبابرأ لمشي ظفللاو ‹ مهيديأ يف اهنأل

 نع يور ام ىلع اذهو . ةلجعلا اذكو « ءاوس كلاما ريغو كلذ يف كلامو ءاهدمي نم ىلع اذكو

 لوحتو لقنت ةنيفسلا نأ : امهل قرفلاو « رهاظ- هللا همحر- فسوي يبأ

 . اهوحنو ةراجإلا وأ ةيراعلا قيرط ىلع هدي

 ( هب ةعفشلا قاقحتسال يفكت ال امك ةلقاعلا ىلع ةيدلا باجيإل يفكت الف ) :م كلذك ناك نإو

 . كلملا ىلع :ش ( ةنيبلا ةماقإ نم دب الف ) :م فرع امل :ش ( ةعوفشملا رادلا يف ) :م كلملاب يأ :ش

 . هل رادلا نوكت نآ لقاوعلا تركنأ اذإ هب ديري ٩: هحرش »يف يودزبلا مالسإلا رخف لاقو

 رهاظلا نأ فرع امل كلملا ىلع ةنيب ميقي نأ الإ مهلوق لوقاف كدي يف ةعيدو يه : اولاقو

 نمك ةنيبلاب هتابثإ بجوف « انه اه قاقحتسالا ىلإ انجتحادقو قاقحتسإلل ال عفدلل ةجح

 قحتسي ال هنإف هل اكلم يعدملا دي يف يتلا رادلا يرتشملا ركنأف تعيب راد يف راوحلاب ةعفش بلط

 .انهاه كلذكف « كلملا ىلع ةنيبلا ميقي ىتح اهيلع هديب ةعفشلا

 باكرلا نم اهيف نم ىلع ةماسقلاف ةنيفس يف ليتق دجو نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 وهو ‹ يوردقلا ظفل يأ :ش ( ظفللاو مهيديأ يف ) :م ةنيفسلا نأل يأ :ش ( اهنأل ؛ نيحالملاو

 . (ناكسلا ىلعو اهيف اوناك نيذلا بابرألا ىلع بجت ىتح اهبابرأ لمشب ) :م اهيف نم ىلع :هلوق

 ىلع بجي اغنإ خياشملا ضعب : لاق :-هللا همحر- هداز رهاوحخ مالسإللا خيش لاقو

 ىلع بجت ةماسقلا نإف فورعم كلام اهل ناك اذإف « فورعم كلام ةنيفسلا نكي مل اذإ باكرلا

 لثمو « مهيديآ يف ةنيفسلا تناك نيذلا ىلع نيلاحلا يف بجي : لوقي نم مهنمو ةنيفسلا كلام

 . ةبادلا يف رم ليصفتلا اذه

 ينعي :ش ( ءاوس كلاما ريغو كلذ يف كلاملاو ) :م ةنيفسلا يأ :ش ( اهدي نم ىلع اذكو ) :م

 يأ :ش ( ةلجغلا اذكو ) :م ءاوس اهكلام ريغو اهيف نم ىلع ةماسقلا بوجو يف ةنيفسلا كلام

 ةلجعلا كلام نم اهيف نم ىلع ةيدلاو ةماسقلا بجي ليتق اهيف دجو اذإ ةلجعلا يف مكحلا كلذكو

 .اهریغو

 - فسوي يبأ نع يور ام ىلع ) :م ةماسقلا يف ءاوس مهريغو كلام لا نوك يأ :ش ( اذهو ) :م

 . ءاوس ةلحملا يف دوجوملا ليتقلا يف كالملاو ناكسلا لعجي هنأل :ش ( رهاظ- هللا همحر

 لوحتو لقنت ةنيفسلا نأ ):م -هللا همحر- دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهل قرفلاو ) :م
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 دجو نإو : لاق . لقنت ال اهنأل ؛ رادلاو ةلحملا فالخب . ةبادلا يف امك كلما نود ديلا اهيف ربتعيف

 وأ عماجلا دجسملا يف دجو نإو . مهيلإ هيف ريبدتلا نأل ؛ اهلهأ ىلع ةماسقلاف ةلحم دجسم يف

 . مهنم دحاو هب صتخي ال ةماعلل هنأل . لالا تيب ىلع ةيدلاو هيف ةماسق الف مظعألا عراشلا

 . نيملسملا ةماع لام لاملا تيب لامو ةماعلل روسجلا كلذكو

 نود ديلا ربتعت ةبادلا ىلع دوجوما ليتقلا يف امك ينعي :ش ( ةبادلا يف امك « كلما نود ديلا ربتعيف

 . لوحتو لقنت اهنأل « كلا

 فرصتلا بابلا اذه يف ربتعملا : ةريخذلا »يفو :ش ( لقنت ال اهنأل ءرادلاو ةلحملا فالخب ) :م
 ‹ اهنع عطقنم ريغ هدي نأل « رادلا يف ةطخلا بحاص ىلإ ضرعي كلذ لكو « ريبدتلاو يأرلاو

 . لكلا ىلإ ريبدتلاو يأرلا نإف ةنيفسلاو ةبادلا فالخب « اهيف بصغلا ققحتي ال اذهلو

 ةماسقلاف ةلحم دجسم يف ) :م ليتقلا يأ :ش ( دجو نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 دجو نإو ):م دجسملا لهأ ىلإ يأ :ش ( مهيلإ ) :م دجسملا يف يأ :ش ( هيف ريبدتلا نأل ؛ اهله ىلع
 هيف عرشي يذلا قيرطلا وه عراشلا : «برغملا» يفو :ش ( مظعألا عراشلا وأ عماجلا دجسملا يف

 . نيبت اذإ قيرطلا عرش مهلوق نم يأ  يزاجلملا دانسإلا ىلع ةماع سانلا

 عضوم يف اهبجوأ صنلاو « صنلاب اهبوجو فرع ةماسقلا نأل :ش ( هيف ةماسق الف ) :م

 . نيفورعم ماوقأل ال صاحخ

 ( مهنم دحاو هب صتخي ال ةماعلل ) :م لاملا تيب نأل يأ :ش ( هنأل ؛ لالا تيب ىلع ةيدلاو ) :م
 ىلإ هله ءاجف ةفرعب سانلا ماحزب لتق نميف - هنع ىلاعت هللا يضر-رمع نع ىور هنإف :ش

 لطبي ال نينمؤملا ريمأ اي - هنع ىلاعت هللا يضر- يلع لاقو « لتق نم ىلع مكتنيب : لاقف رمع

 دجسم ماحز يف دجواذإ اذكو « لاملا تيب نم هتيد طعأف الإو هلتاق تملع نإ ملسم ئرمأ مد

 .-هللا همحر- دمحأ لوق وهو « ةعمجلا موي عماجلا

 دنعو « - هنع ىلاعت هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمع نع هلثمو رده همد : كلام لاقو

 ةماعل وهو قوسلا يف ةعامج دجسم يفدجو ول : ةريخذلا» يفو . ثول ماحزلا يعفاشلا

 . عماجلا دجسمك وهف قوسلا هذه لهأل ال نيملسلا

 الو لالا تيب ىلع ةيدلا نوكت اهيف ليتقلا دجو اذإ ينعي :ش ( ةماعلل روسجلا كلذكو ) :م

 لكلاف :ش ( نيملسملا ةماع لام لالا تيب لامو ) :م مظعألا عراشلا يف دجو اذإ امك « هيف ةماسق

 . هيقحتسم اومرحو هيلع اولوتسا نيذلا ةملظلا ىلع ىلاعت هللا ةنعلف اهيف نوكرتشم
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 ‹ ناكسلا ىلع بج - هللا همحر-فسوي يبأ دنعف اكولمب ناك نإ قوسلا يف دجو ولو

 هنأل ؛ لاملا تيب ىلعف اهيف تينب يتلا ةماعلا عراوشلاك اكولمم نكي مل نإو كلاملا ىلع امهدنعو

 همحر - فسوي يبأ لوق ىلعو « لالا تيب ىلع ةيدلاف نجسلا يف دجو ولو . نيملسملا ةعامحل

 لتقلا نأ رهاظلاو « مهيلإ ريبدتلا ةيالوو ناكس مهنأل ؛ نجسلا لهآ ىلع ةماسقلاو ةيدلا- هللا

 بجي ام مهب قلعتي الف ‹ نورصانتي الف نوروهقم نجسلا لهآ نإ : نالوقي امهو « مهنم لصح
 عجري همرغف مهيلإ دوعي همنغ ناك اذإف ‹ نيملسملا قوقح ءافيتسال ينب هنألو ؛ ةرصنلا لجأل

 يبآو ةفينح يبأ نيب اهيف فلتخم يهو ‹ نكاسلاو كلاملا ةعيرف هذهو : اولاق . مهيلع

 ام برقلا ريسفتو رده وهف ةرامع اهبرقب سيل ةيرب يف دجو نإو : لاق . - هللا امهمحر-فسوي

 ؛ توصلا عامتسا نم انركذ

 يبأ دنعف اكولم ) :م قوسلا يأ :ش ( ناك نإ قوسلا يف ) :م ليتقلا يأ :ش ( دجو ولو ) :م

 :م بجت :ش (امهدنعو ) :م ال وأ اکالم اوناک ءاوس :ش ( ناکسلا ىلع بجت - هللا همحر-فسوي

 تيب ىلعف اهيف ) :م قوسلا يأ :ش ( تينب يتلا ةماعلا عراوشلاك اًكولم نكي مل نإو كلاما ىلع)

 همحر-فسوي يبأ لوق ىلعو « لالا تيب ىلع ةيدلاف نجسلا يف دجو ولو .نيملسملا ةعامجل هنأل ؛لاملا

 لصح لتقلا نأ رهاظلاو « مهيلإ ريبدتلا ةيالوو ناكس مهنأل ‹ نجسلا لهأ ىلع ةماسقلاو ةيدلا - هللا

 . ثول كانه ناك اذإ : ةثالثلا ةمئألا تلاق :ش ( مهنم

 الف ‹ نورصانتي الف نوروهقم نجسلا له نإ نالوقي ) :م دمحمو ةفينح يبأ يأ :ش ( امهو ) :م

 :م نجسلا نألو يآ :ش ( هنألو ) :م ةرصنلا كرت لجأل يأ :ش ( ةرصنلا لجأل بجي ام مهب قلعتي

 يأ :ش ( اولاق « مهيلع عجري همرغف مهيلإ دوعي همنغ ناك اذإف ‹ نيملسملا قوقح ءايفتسال ينب)

 يف اهلصأو ينعي :ش ( نكاسلاو كلاما ةعيرف ) :م ةلأسملا هذهو يأ :ش (هذهو ) :م :خياشملا

 «ناكسلا ةلزنب نجسلا لهأو كالملاك نيملسملا ةماع العج امهنأكف كلاملا نود نكاسلا رابتعا

 .“داشرأإلا حرش» يف اذك

 (- هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ نيب اهيف فلتخم ) :م ةنيرقلا هذه يأ :ش ( يهو ) :م

 باتك يف يرودقلا ركذ اذكو -هللا امهمحر- ةفينح يبأ عم دمحم لوق يخركلا ركذو :ش

 ىلع ةيدلاف نجسلا يف ليتقلا دجو اذإ -هللا همحر- دمحمو ةفينح وبأ لاق :لاقف « ديرجتلا»

 . نجسلا ىلع : فسوي وبأ لاقو . لاملا تيب

 ةرامع اهبرقب سيل ةيرب يف ) :م ليتقلا يآ :ش ( دجو نإو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 عامتسا نم انركذ ام برقلا ريسفتو ) :م ثول نكي مل اذإ ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( رده وهف

 اذإ توصلا نأل ‹ توصلا هنم عمسي ثيحب نوكي نأ برقلا يف رابتعالا ينعي :ش ( توصلا
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 نكت مل اذإ اذهو ‹ ريصقتلاب دحأ فصوي الف هريغ نم ثوغلا هقحلي ال ةلاحلا هذهب ناك اذإ هنأل

 ءامهبرقأ ىلع ناك نيتيرق نيب دجو نإو .هتلقاع ىلع ةماسقلاو ةيدلاف تناك اذإ امأ  دحأل ةك ولمن

 . هکلم يف الو دحأ دي يف سيل هنأل ؛ رده وهف ءاملا هب رمي تارفلا طسو يف دجو نإو هانيب دقو

 هنأل ؛ مدقت يذلا ريسفتلا ىلع ناكملا كلذ نم ىرقلا برقأ ىلع وهف ئطاشلاب ًاسبتحم ناك نإو

 ىرت الا . هنم برقأ وه نم دي يف طشلاو طشلا ىلع عوضوملاك وهف عضوملا اذه ةرصنب صتخا
 ةعفشلا هب قحتسي يذلا رهنلا فالخب . اهيف مهمئاهب نودرويو ءاملا هنم نوقتسي مهنآ

 بسني هنأل « مكحلا اهب قلعتيف « بلاغلا يف ةرامعلا نم ةعقبلا كلت قحلي ثوغلاو « هنم عمس

 وهو «ءيش بجي الف ثوغلاب قحلي ال توصلا غلبي مل نإو « ريصقتلا ىلإ ةرامعلا لهأ ذئنيح

 : هلوق ینعم

 الف :ش ( ريصقتلاب دحأ فصوي الف ‹ هريغ نم ثوغلا هقحلي ال ةلاحلا هذهب ناك اذإ هنأل ) :م

 «دحأل ةكولمن ) :م ةيربلا نكت ملاذإو ‹ روكذملا مكحلا ىأ :ش ( نكت مل اذإ اذهو ) :م ىش بجي

 . كلاما ةلقاع ىلع يأ :ش ( هتلقاع ىلع ) :م نابجي :ش ( ةماسقلاو ةيدلاف دحأل ةكولمم تناك اذإ امأ

 راش :ش ( هانيب دقو ) :م نيتيرقلا برقأ يأ :ش ( امهبرقأ ىلع ناک نیتیرق نیب دجو ناو ) :م

 اذإ ام ىلع لومحم اذه نكلو « ليتق اهيلعو نيتيرق نيب ةباد ترم نإو :هلوق دنع ركذ ام ىلإ هب
 . هيلإ توصلا غلبي ناك

 تارفلا ركذ :ش ( رده وهف ءاملا هب ري تارفلا طسو يف ) :م ليتقلا يأ :ش ( دجو نإو ) :م

 . ءاملا هيف يرجي ميظعلا رهنلا هب دارملا لب « ليصحتلل سيل

 ناك ءاوس رافكلا دي يف ءاملا عبنم ناك اذإ اذه « ةريخذلا»و «مالسإإلا خيش طوسبم» يفو

 . هطش وأ هطسو يف يرجي

 ( هنأل ) :م ليتقلا روهظ عضومو ءاملا ثاعبنا عضوم انربتعاف نيملسملا دي يف ناك اذإ امأو

 برقأ ىلع وهف ئطاشلاب اًسبتحم ناك نإو « هكلم يف الو دحأ دي يف سيل ) :م تارفلا نأل يأ :ش

 ناك اذإ ام ىلع لومحماذه :هلوق هبدرارأ :ش ( مدقت يذلا ريسفتلا ىلع ناكملا كلذ نم ىرقلا

 . توصلا هلهأ غلبي ثيحب

 ( هنم برقأ وه نم دي يف طشلاو طشلا ىلع عوضوملاك وهف عضوملا اذه ةرصنب صتخا هنأل ) :م

 .اهیف مهمئاهب نودرویو ءاملا هنم نوقتسي مهن یرت الآ ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث « طشلا نم يأ :ش

 هيف بجي ريغصلا رهنلا يف ليتقلا دجو اذإ ينعي :ش ( ةعفشلا هب قحتسي يذلا رهنلا فالخب

 :م مهيديآ يف هنأل «مهيلإ ريصقتلا ةبسنل رده نوكي الو رهنلا بابرأ ةلقاع ىلع ةيدلاو ةماسقلا

Fo\ 



 ىلع يلولا ىعدا نإو : لاق . مهيلع ةيدلاو ةماسقلا نوكتف هيلع مهدي مايقل هب اهلهآ صاصتخال

 سايقلا هيف انركذو .هانركذ دقو ‹ مهنع ةماسقلا طقست مل هنيعب ةلحملا لهأ نم دحاو

 لبق نم هانیب دق قرفلا هجوو « مهنع طقس مهريغ نم دحاو ىلع ىعدا نإو : لاق . ناسحتسالاو

 ءادتبا يفاني ال مهنم ًادحاو هنييعتف مهنم لتاقلا نأ ىلع ليلد مهيلع ةماسقلا بوجو نأ :وهو

 وهو « مهنم سيل لتاقلا نآ نايب كلذ نأل ؛ مهريغ نم نيع اذإ ام فالخب ‹ مهنم هنأل ؛ رمألا

 نألو ‹ ملاظلا دي ىلع اوذخأي مل ثيح ًاريدقت ةلتق مهنوكل مهنم لتاقلا ناك اذإ نومرغي مهن

 ىلع لتقلا ىعدا اذإف « يلولا ىوعدب الإ مهرهظأ نيب ليتقلا روهظ درجمب نومرغي ال ةلحملا لهآ

 مهبلع ءاوعد عنتما مهریغ

 طقست مل هنيعب ةلحلا لهآ نم دحاو ىلع يلولا ىعدا نإو (:م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) م

 يف يأ :ش ( هيف انركذو ):م ضعبلا ىلع ىعدا ولو ةلأسم يف يأ :ش ( هانركذ دقو « مهنع ةماسقلا

 . -هللا امهمحر- ةفينح يبأ

 رم دقو لصألا ةياور وهو طقست ال ناسحتسالا يفو : -هللا همحر- دمحم نع يورو

 اذإ اذكو « هلحملا لهأ عيمج ىلع لتقلا يلولا ىعدا اذإ : انركذ يذلا اذه هلوق دنع مالكلا مامن

 . مهنايعأب ال ضعبلا ىلع ىعدا

 ( طقس ) :م هنيعب ةلحملا لهآ ريغ نم يأ :ش ( مهریغ نم دحاو ىلع یعدا اذإو : لاقو ) :م

 ىعدملا فلحيو ةلحملا لهأ نع يأ :ش ( مهنع ) :م ةيدلاو ةماسقلا نم دحاو لك طقس يأ :ش

 . ةدحاو انيمي هيلع

 هب ديري ‹« لبق نم هانيب دقو « هيلع نيميلا رركت ثول كانه ناك نإ : ةثالثلا ةمئآلا تلاقو

 نم هانيب دق قرفلا هجوو ):م ةلحملا لهآ عيمج ىلع لتقلا يلولا ىعدا اذإ هانركذ يذلا اذه هلوق

 هنییعتف مهنم لتاقلا نأ ىلع ليلد مهيلع ةماسقلا بوجو نأ وهو ) :م نيتلأسملا نيب يأ :ش ( لبق

 لهآ ىلع ةماسقلا بجوأ عرشلا نأل « ةماسقلا ءادتبا يأ :ش ( رمألا ءادتبا يفاني ال مهنم ادحاو

 . :ش ( مهنم):م هنيع يذلا دحاولا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةلحملا

 لتاقلا نآ نايب كلذ نأل ):م ةلحملا هذه لهأ ريغ نم يأ :ش ( مهريغ نم نيع اذإ ام فالخب ) :م

 «ملاظلا دي ىلع اوذخأي مل ثيح ؟ريدقت ةلتق مهنوكل مهنم لتاقلا ناك اذإ نومرغي مهنأ وهو « مهنم سيل

 ىلع لتقلا ىعدا اذإف ‹ يلولا ىوعدب الإ مهرهظأ نيب ليتقلا روهظ درجمب نومرغي ال ةلحملا لهأ نألو

 . ضقانتلل هاوعد كلذ دعب عمست الف :ش ( مهیلع هاوعد عنتما مهریغ
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 نأل ؛ ةلحملا لهأ ىلع وهف ليتق نع اولجأف فويسلاب موق ىقتلا اذإو :لاق . هطرش دقفل طقسو
 هنيعب مهنم لجر ىلع وأ « كئلوأ ىلع ءايلوألا يعدي نأ الإ  مهيلع ظفحلاو مهرهظأ نيب ليتقلا

 : لاق . ةماسقلا نع ةلحملا لهأ ةءارب تنمضت ىوعدلا هذه نأل ؛ ءيش ةلحملا لهآ ىلع نكي ملف

 اما هانيور يذلا ثيدحلل قحلا تبثي ال ىوعدلا درحمب نأل ؛ ةنيبلا اوميقي ىتح كئلوأ ىلع الو

 اوماقأ ركسعم يف لينق دجو ولو . هسفن ىلع ةجح هلوق نأل ؛ ةلحملا لهأ نع قحلا هب طقسي

 طاطسف وأ ءابخ يف دجو نإف « اهيف دحأل كلم ال ضرألا نم ةالفب

 ريغ ىلع ىعدا هنأل « ىوعدلا طرش يأ :ش ( هطرش دقفل ) :م ىوعدلا يأ :ش ( طقسو) :م
 هلوق ىلإ قرفللو : هلوق نأ ملعاو هاوعد كلذ دعب عمست الف كلذ نع مهأربأ دقف «ةلحملا له

 . حارشلا رثكأ هحرشي مل اذهلو ‹ خسنلا نم ريثك يف دجوي ال فويسلاب موق ىقتلا اذإو : لاق

 :ش ( اولجأف فويسلاب موق ىقتلا اذإو ):م :اريخصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 ‹« مهنيب يأ :ش ( مهرهظأ نيب ليتقلا نأل ؛ ةلحملا لهأ ىلع وهف ليتق نع ) :م اوفشكنا يأ ميجل اب

 لجر ىلع وأ ٠ كئلوأ ىلع ءايلوألا يعدي نأ الإ < مهيلع ظفحلاو ) :م ديكأتلل محقم رهظألا ظفل

 . ( ةماسقلا نع ةلحملا لهأ ةءارب تنمضت ىوعدلا هذه نأل ءيش ةلحملا لهآ ىلع نكي ملف ‹ هنيعب مهنم

 نكت مل يأ نيلتاقتملا موقلا كئلوأ يأ :ش ( كثلوأ ىلع الو ):م : دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 تبثي ال ىوعدلا درجمب نأل ؛ ةنيبلا اوميقي ىتح ) :م نيلتاقتملا ىلع الو « ةلحملا لهأ ىلع ةماسقلا

 سانلا يطعأ ول» : يي هلوق وهو « ةماسقلا باب لوأ يف يأ :ش ( هانيور يذلا ثيدحلل قحا

 : لاقي الو «ركنآ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نكلو « مهلاومآو موق ءامد موق ىعدال مهاوعدب
 . قاقحتسالل ال قاقحتسالا عفدل ةجح رهاظلا نأل « هولتق مهنأ رهاظلا

 ( ركسعم يف ليتق دجو ولو ‹ هسفن ىلع ةجح هلوق نأل ؛ ةلحملا لهآ نع قحلا هب طقسي امآ ) :م

 رسكب ركکسعم وهو « ًاركسع لعج يأ لجرلا ركسع : لاقي « ركسعلا عضوم فاكلا حتفب :ش

 . ركسعم عضوملاو « فاكلا

 « دنجلا وه ركسعلاو «ركسعلا أيه اذإ ةركسع ركسعي ركسع :لاقي «بدألا ناويد» يفو

 يأ :ش ( ضرألا نم ةالفب اوماقأ) :م ركسع يف : لاقي نأ مالكلا قح نم ناكو « يزارتألا هلاق

 م ًايهملاركسعلا دارأ لاقي نأ الإو « ركسعلا لزنم فاكلا حتفب ركسعملا نأل « اهب اونكسو اولزن

 . ( اهيف دحأل كلمال )

 نم ءابخو ‹ رعش نم ةلظمو « مد نم ةبق :ةتس برعلا تويب :يبلكلا نبا نعو «ةميظعلا
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 ًارابتعا ةيبخألا برقأ ىلعف طاطسفلا نم اجراخ ناك نإو « ةماسقلاو ةيدلا اهنكسي نم ىلعف

 لاق اوقل موقلا ناك نإو . كلملا مادعنا دنع ديلل

 ةيدلا اهنكسي نم ىلعف ) :م رجه نم ةيفاو ةيفو ‹ رجش نم ةميخو ‹ ربو نم داحلو «فوص
 . مهتلقاع ىلع يأ :ش ( ةماسقلاو

 ةماسقلا :ش ( ةيبخألا برقأ ىلعف طاطسفلا نم اجراخ ) :م ليتقلا يآ :ش ( ناك نإو ) :م

 يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاقو :ش ( كلما مادعنا دنع ديلل ؟رابتعا) :م ةيدلاو

 نيذلا ةليبقلا ىلع وهف ةالف ضرأ يف ركسعلاو ركسعلا يف ليتقلا دجو اذإو : «يفاكلا حرش»يف

 ةنايص نوكيف «ةدح ىلع « ةلحمك « ةليبق لك راص ةالف يف اولزن اذإ مهنأل « مهلاحر يف دجو

 لهأ برقأ ىلع بجت نيطلتخم اولزن اذإ امأ « ةليبق ةليبق اولزن اذإ اذه مهيلع عضوملا « كلذ

 . نيعمتجم موق عضوم يف سيل ةقرفتم رودك ريصي هنأل « اعيمج ءابخلا يف نم ىلع ةيبخألا

 بحاص نأل « ةيدلاو ةماسقلا ضرألا بر ةلقاع ىلعف لجر كلم يف ركسعلا ناك نإو

 نم ةالف يف ركسعلا ناك نإو « نكاس اهيفو لجرل كولم راد ةلزنمب ةنايصلا ىلع ردقأ كلملا

 ‹ ةيدلا هتلقاع ىلعو « نايألا هيلع رركت ةماسقلا هيلعف لجر طاطسف يف ليتق دجوف ضرألا

 ىلع ةيدلاو رادلا بحاص ىلع بجت ةماسقلا نإف « ةلحملا ىف ليتقاهيف دجو راد ةلزنمب هنأل

 . انه اذكف « هيلإ ةنايصلا رمأ نأل «هتلقاع

 يقل يأ ةيلوعفملا ىلع « ًالاتق باصتنا : يكاكلا لاق :ش ( لاق اوقل موقلا ناك نإو ) :م

 . نيلتاقم يأ « لاحلا ىلع نوكي نأ لمتحيو « ًالاتق نيكرشملا عم نوملسملا

 ءاًقلطم ال وعفم نوكي نأ زوجيو « نيلتاقم يأ « ًالاح نوكي نأ زوجي الات : لمكألا لاقو

 . لاتقلا يأ ء هلاوقل مهنأل ءةلتاقملا ىنعم يف اوقل نألا

 نوكي نأو « هب ًالوعفم نوکی نأ هوجو هيف هنأ هصخلم ام -هللا همحر- : يزارتألا لاقو

 هنإف « فوذحمل ةفص اًضيأ هب الوعفم نيلتاقم ينعي ًالاتق عقي نأو فوذحم هب لوعفملاو ًالاح

 ودعلا اوقل يأ « اري نوكي نأو « ةلتاقم اولتاقت اضيأ هب الوعفم نيلتاقم اودع وقل يأ « هماقم

 ةوادعلا ليبسب وأ حلصلا ليبسب كلذ نوكي نأ زوجي ام هنأ مهئاقل يف نأل « ةلتاقملا ثيح نم

 . ىهتنا ‹ هلألوعفم عقينأو « ةلتاقملاو

 . لمأتيلف ديعب زييمتلاو « ًالاح وأ هب الوعفم نوكي نأ هوجولا هذه نم برقألا : تلق
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 اوقلي مل نإو ءًارده ناكف هلتق ودعلا نأ رهاظلا نأل ؛ ةيد الو ةماسق الف مهرهظأ نيب ليتق دجوو

 يبأ دنع كلاملا ىلع بجيف ناكسلاك ركسعلاف كلام ضرألل ناك نإو . هانيب ام ىلعف ًاودع

 نالف هلتق : فلحتسملا لاق اذإو : لاق . هانركذ دقو «- هللا امهمحر- فسوي ىبأل ًافالخ ةفينح

 هلوقب هسفن نع ةموصخلا طاقسإ ديري هنأل ؛ نالف ريغ التاق هل تفرع الو تلتق ام هللاب فلحتسا

 يقبف ‹ نيميلا نع ىنثتسم راص دحاو ىلع لتقلاب رقأ امل هنأل ؛ انركذ ام ىلع فلحيف « لبقي الف

 لتق هنآ مهريغ نم لجر ىلع ةلحملا لهأ نم نانثا دهش اذإو : لاق . هيلع فلحيف هاوس نم مكح

 نأ ةيضرعب اوناك مهنأل لبقت : الاقو . - هللا همحر-ةفينح يبأ دنع اذهو امهتداهش لبقت مل

 ليكو لاك مهتداهش لبقتف مهريغ ىلع لتقلا يلولا ىوعدب ةيضرعلا تلطب دقو « ءامصخ اوريصي
 . ةموصخلا لبق لزع اذإ ةموصخل اب

 ال :ش ( رده ناكف هلتق ودعلا ن رهاظلا نأل « ةيد الو ةماسق الف مهرهظأ نيب ليتق دجوو ) :م

 يف دجو اذإ ليتقلا نإ : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانيب ام ىلعف اودع اوقلي مل نِإو ) :م هيف ءيش

 برقأ ىلعف ءابخلا جراخ دجو نإو « هنكاس ىلع وهف ءابخلا يف دجو نإف « ةالفب ركسعلا
 . ةيبخألا

 يبأل اًقالخ ةفينح يبأ دنع كلاما ىلع بجيف « ناكسلاك ركسعلاف كلام ضرألل ناك نإو ) :م

 عم ناكسلا لخدي الو هلوق دنع ركذام ىلإ هب راشأ :ش ( هانركذ دقو « - هللا امهمحر- فسوي

 وبأ لاقو . -هللا همحر- دمحم لوق وهو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةماسقلا يف كالم

 . اًعيمج مهيلع اوعمجأ : -هللا همحر- فسوي

 فلحتسا نالف هلتق ) :م ماللا حتفب :ش ( فلحتسملا لاق اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 فلحيف لبقي الف هلوقب هسفن نع ةموصخلا طاقسا ديري هنأل ؛ نالف ريغ التاق هل تفرع الو تلتق ام هللاب

 دحاو ىلع لتقلاب رقأ امل هنأل ) :م نالف ريغ ًالتاق هل فرعأ الو هلتق ام هنأ ىلع :ش (انركذ ام ىلع

 نيميلا هنع طقسي ال نأ : هلصاح :ش ( هيلع فلحیف هاوس نم مکح يقبف نيميلا نع ینتسم راص

 كيرش ريغ نوكي وأ ‹ لتقلا يف هعم كيرش رقملل نوكي نأ ىقبي ال اذه نأل « نالف هلتق هلوقب

 .هریغ التاق فرعالو هلتق ام هنأ ىلع فلحي كلذك ناك نإف « هعم

 :م يلولا ىعدا اذإ ينعي :ش ( ةلحملا لهآ نم نانثا دهش اذإو ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 لبقت مل لتق هنأ ) :م ةلحملا لهأ نم نانثا دهشو ةلحملا لهأ ريغ نم يأ :ش ( مهريغ نم لجر ىلع)

 ‹ ءامصخ اوريصي نأ ةيضرعب اوناك مهنأل لبقت : الاقو . - هللا همحر-ةفينح يبأ دنع اذهو « امهتداهش

 يأ :ش ( ةموصخلاب ليكولاك مهتداهش لبقتف مهريغ ىلع لتقلا يلولا ىوعدب ةيضرغلا تلطب دقو
 لبقت هتداهش نإف ‹« هلكوم دهشف ةلاكولا نع :ش ( ةموصخلا لبق لزعاذإ ):م ليكولا ةداهشك
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 نم اوجرخ نإو ‹ مهتداهش لبقت الف مهنم رداصلا ريصقتلل نيلتاق مهلازنإب ءامصخ مهنآ : هلو

 : - هنع هللا يضر- لاق . دهش مث اهلبق ام دعب ةياصولا نم جرخ اذإ يصولاك موصحلا ةلمج

 نم دحاو ىلع ىعدا ولو : لاق . سنجل ااذه نم لئاسملا نم ريثك جرختي نيلصألا نيذه ىلعو

 لكلا عم ةمئاق ةموصخلا نأل ؛ ةداهشلا لبقت مل هيلع اهلهأ نم نادهاش دهشف هنيعب ةلحملا لهأ

 نأ- هللا همحر- فسوي يبأ نعو . امهتم ناكف هسفن نع اهعطقي دهاشلاو « هانيب ام ىلع

 . لتاقلا اوفرع مهنأ اوربخأ مهنأل ؛ كلذ ىلع نودادزي الو هانلتق ام هللاب نوفلحي دوهشلا

 . ةثالثلا ةمئألا سايق وهو

 :ش ( مهنم رداصلا ريصقتلل نيلتاق مهلازنإب ءامصخ مهنأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ( ةياصولا نم جرخ اذإ يصولاك موصخلا ةلمج نم اوجرخ نإو « مهتداهش لبقت الف ) :م كلذك ناك اذإف

 الف :ش ( دهش مث ) :م ةيصولاك يأ :ش ( اهلبق ام دعب ) :م يضاقلا هلزع وأ مالغلا غلب نأب :ش

 . هتداهش لبقت

 .امهيلع عمجلا :ش ( نيذه نيلصألا ىلعو : - هنع هللا يضر - لاق ) :م

 . عامجإلاب ادبأ ةثداحلا كلت يف هتداهش لبقت ال ةثداح يف امصخ بصتنا نم نأ : امهدحأ

 عامجإلاب لبقتف دهشف ةيضرعلا تلطب مث ًامصخ ريصي نأ ةيضرعلا هل نم نأ : يناثلاو

 يرتشملا ىلع ءارشلاب ادهش اذإ ناعيفشلا اهنم :ش ( سنجل ا اذه نم لئاسملا نم ريشك جرختي ) :م

 . يناثلا لصألا ىلع اذه « امهتداهش لبقت ةعفشلا نابلطي ال امهو

 ‹ ةداهشلا تلبق ثاريملا بلطي مل رخآ ثراو هلو تيم ا ىلع نيدلاب ادهش نيثراولا نأ اهنمو

 نمو« اًمصخ ريصي نأ ةيضرعب نكلو « مدقم نيدلاو اًمصخ ريصي ال نيدلا عم ثارولا نأل

 . ترم دقو ‹ ليكولا ةلأسم لوألا لصألا ىلع يتلا لئاسملا

 لبقت مل هيلع اهله نم نادهاش دهشف هنيعب ةلحملا لهأ نم دحاو ىلع ىعدا ولو : لاق) :م

 ىعدا نإو « ةلأسم يف ركذ ام ىلإ راشأ :ش ( هانيب ام ىلع لكلا عم ةمئاق ةموصخلا نأل ؛ ةداهشلا

 :م ةموصخلا عطقي يأ :ش ( اهعطقي دهاشلاو ) :م قرفلا نايب يف ةلحملا لهأ نم دحاو ىلع يلولا

 . هتداهش لبقت الف :ش ( اًمهتم ناکف هسفن نع )

 ظفلو :ش ( نودادزی الو هانلتق ام هللاب نوفلحی دوهشلا نآ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 نودادزی الو : هلوق اذه یلعف « اودادزا يأ ‹ ديزي ءیشلا داز : لاقي « ایدعتمو اًمزال ءیجی داز

 :م هانلتق ام : مهلوق ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع ) :م نودیزی الو : لوقي نأ يغبنيو ميقتسم ريغ

 اندهش يذلا ريغًألتاق هل انيع الو نوفلحي : دمحم نعو :ش ( لتاقلا اوفرع مهنأ اوربخأ مهنأل) ٠

 . هيلع
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 ىتح شارف بحاص ناك نإف ‹ ةحارحلا كلت نم تامف هلهأ ىلإ لقنف ةليبق يف حرج نمو : لاق

 همحر- فسوي وبأ لاقو « - هللا همحر-ةفينح ىبأ لوق اذهو « ةليبقلا ىلع ةيدلاو ةماسقلاف تام
 « هيف ةماسق الو سفنلا نود ام ةلحملا وأ ةليبقلا يف لصح يذلا نأل ؛ ةيد الو ةماسسق ال- هللا
 اذهلو ءًالتق راص توملا هب لصتا اذإ حرجا نأ : هلو . شارف بحاص نکی مل اذإ امک راصف

 نم توملا نوكي نأ لمتحا نكي مل نإو « هيلإ فيضأ شارف بحاص ناك ناف ‹ صاصقلا بجو
 ثكمف هله ىلإ ناسنإ هلمح قمر هب حیرج هعم ًالجر نآ ولو : لاق. كشلاب مزلي الف حارجلا ريغ
 يفو «- هللا همحر- فسوي يبأ لوق يف هلهأ ىلإ هلمح يذلا نمضي مل تام مث نيموي وأ اموی

 هدوجوك هدي يف ًاحيرج هدوجوف ةلحملا ةلزنمب هدي نأل ؛ نمضي- هللا همحر-ةفينح يبأ لوق سايق

 نيلوقلا يهجو انرکذ دقو « اهيف

 لب « ةماسقلا تطقس ملع ول هنأل « حراجلا ملعي ملو :ش ( ةليبق يف جرج نمو : لاق ) :م

 هلهأ ىلإ لقنف ) :م أطخ ناك اذإ ةلقاعلا ىلع ةيدلاو « ادمع ناك نإ حراجلا ىلع صاصقلا هيف

 شارف بحاص راص اذإ ينعي :ش ( تام ىتح شارف بحاص ناك نإف  ةحارحلا كلت نم تامف

 بهذيو ءيجي اًحيحص ناك ول هنأل « هب ديق تامف هلهأ ىلإ لقن مث ةليبقلا كلت يف حرج نيح

 اذهو « ةليبقلا ىلع ةيدلاو ةماسقلاف ) :م « طوسبملا »يف اذك هيف ءيش الف هلهأ يف تام مث حرج نيح

 . (- هللا همحر- ةفينح يبأ لوق

 ام ةلحملا وأ ةليبقلا يف لصح يذلا نأل ‹ ةيد الو ةماسق ال : - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م

 . ىليل يبأ نبا لاق هبو :ش ( شارف بحاص نكي مل اذإ امك راصف « هيف ةماسق الو سفنلا نود

 بجو اذهلو «ًالتق راص توملا هب لصتا اذإ حرجلا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 بحاص :ش ( نكي مل نإو « هيلإ فيضأ ) :م هدعب تامو :ش ( شارف بحاص ناک نف ۰« صاصقلا
 ةلأسم فالحلا اذه ىلعو :ش ( كشلاب مزلي الف حارجلا ريغ نم توملا نوكي نأ لمتحا ) :م شارف

 بحاص ناك نإف « نيموي وأ موي دعب تامف هتيب ىلإ هلمحي ناسنإ رهظ ىلع دجو اذإ حيرجلا
 ملامهدنعو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هلمح يذلا ىلع ةماسقلاو ةيدلاف تام ىتح شارف

 هلهأ ىلإ ناسنإ هلمح ) :م حورلا ةيقب قمرلا يأ :ش ( قمر هب حيرج هعم الجر نأ ولو ) :م
 :ش ( - هللا همحر-فسوي يبأ لوق يف هلهآ ىلإ هلمح يذلا نمضي مل تام مث نيموي وأ اًموي ثکمف

 ةلحلا ةلزنمب هدي نأل ؛ نمضي -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق سايق يفو ) :م ىليل يبأ نبا سايق وهو
 :ش ( نيلوقلا يهجو انركذ دقو ) :م ةلحملا يف يأ :ش ( اهيف هدوجوك هدي يف احيرج هدوجوف
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 يبآ دنع هتثرول هتلقاع ىلع هتیدف هسفن راد يف ًاليتق لجر دجو ولو . ةليبقلا ةلأسم نم هلبق امیف

 رادلا نأل ؛ هيف ءيش ال : - هللا مهمحر-رفزو دمحمو فسوي وبأ لاقو .- هللا همحر- ةفينح

 ًءانب بجت امنإ ةماسقلا نأ : هلو . ًارده نوكيف هسفن لتق هنأك لعجيف حرجا دجو نيح هدي يف

 ةثرولل رادلا لتقلا روهظ لاحو « كلذ لبق تام نم ةيدلا يف لخدب ال اذهلو « لتقلا روهظ ىلع
 . مهتلقاع ىلع بجتف

 وهو :ش ( ةليبقلا ةلأسم نم هلبق اميف ) :م -هللا اهمحر- فسوي يبأ لوقو ةفينح يبأ لوق يأ
 .هلوقب اذه ركذ يذلا

 يبا دنع هتثرول هتلقاع ىلع هتیدف هسفن راد يف ًالیتق لجر دجو ولو ) :م ةليبق يف حرج نمو

 ًاأطحخ اًسفن لتق ول : امهدنع نإف < يعازوألاو دمحأ لوق سايق اذهو :ش (- هللا همحر- ةفينح

 . ءاملعلا يقابل اقالخ هتلقاع ىلع هتيد بجي

 هبو « همد ردهي ينعي :ش ( هيف ءيش ال : - هللا مهمحر-رفزو دمحمو فسوي وب لاقو ) :م

 :ش ( رده نوكيف هسفن لتق هنأ لعجيف حرجا دجو نيح هدي يف رادلا نأل ) :م كلامو يعفاشلا لاق

 ال اذهلو ‹ لتقلا روهظ ىلع ًءانب بجت اغنإ ةماسقلا نأ ) :م : ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ةثرولل رادلا لتقلا روهظ لاحو ):م لتقلا روهظ لبق يأ :ش ( كلذ لبق تام نم ةيدلا يف لخدي

 . ةثرولا ةلقاع يأ :ش ( مهتلقاع ىلع بجتف

 روهظ لاحو :هليلد يف لاق : فنصملا لاق . هتلقاع ىلع هتيدف : فنصلملا لاق : لمكألا لاق

 تناك : لوألا ناك نإف ءمهريغ وأ ةثرولا ةلقاع نوكي نأ امإ : تيملا ةلقاع لاقي نأب كلذ عفدو

 ىلإ راشأ « انكم امهنم لك ناك الو « ةثرولا ةلقاع ىلع ةيدلا تناك : ىناشلا ناك نإو

 ىلع ةيدلاف هلوق يف رذعت يناثلا ريدقتلا ىلعو « اهليلد يف يناثلا ىلإو ةلأسملا مكح يف لوألا

 . هتثرو ةلقاع ىلع يأ فاضي هتلقاع

 لوقعمب سيلو « ةثرولل ةثرولا ةلقاع لقعني نأ ميقتسي فيك : تلق نإف : يزارتألا لاقو

 نم ةثرولا ريغ ىلع بجو امف ةثرو ريغ وأ ةثرو نوكي نأ ريغ نم معأ ةلقاعلا : تلق

 يعفاشلادنعو «اندنع هناويد لهأ لجرلا ةلقاع نأل اذهو ‹ مهنم ةثرولل بجي ةلقاعلا
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 هكلم مكح ىلع رادلا تيقب هلتق روهظ لاح نأل هسفن راد يف ًاليتق دجو اذإ بتاكملا فالخب
 . همد ردهیف هسفن لتق هنأک ریصیف

 .هؤابرقأ

 راد يف ًاليتق دجو اذإ ) :م بتاكملا ةلأسم دورو فنصملا رعشتسا امل :ش ( بناكلا فالخب ) :م

 اذإ همد ردهي ثيح بتاكملا فالخب هلوقب بوحلا ىلإ راشأ « ركذ ام ىلع ضقنلاك :ش ( هسفن

 هسفن لتق هنأک ریصیف هکلم مکح ىلع رادلا تیقب هلتت روهظ لاح نأل ) :م هسفن راد يف ًاليتق دجو

 تناك اذإف ءهنم هيلعام ىضقي لب « لام هلو تام اذإ خسفنت ال ةباتكلا نأل :ش ( همد ردهيف

 هکلم هنم لقتنا هلتق روهظ لاح رحلاو هکلم مایقل اریدقت هسفن التاق لعج هلتق روهظ نیح هل رادلا

 . هکلم لاوزل اریدقت هسفن التاق لعجی ملف « هتثرو ىلإ

 لقألا يف ىعسي هيلع وهف ليتق بتاكملا راد يف دجو اذإ :« هرصتخم» يف : يخركلا لاقو

 هتيد نم لقألا هيلع ناك ًاليتف بتاكملا راد يف هالوم دجو ول كلذكو .ةيدلا نمو هتميق نم
 هلمحت الو نینس ثالث يف هتميق هالوم ىلعف هالوم راد يفاليتق بتاكلادجو ولو .ةميقلاو
 ۰ . ةلقاعلا

 راد يف ًاليتق بتاكملا دجو اذإ : فسوي وبأ لاق :« بيرقتلا» باتك يف يرودقلا لاقو

 هيلع ناك نإو ‹ رده وهف هيلع نيد الو ءافو كرتي مل نإو « هلام يف ةميقلا ديسلا ىلعف هديس

 . هئامرغل نيدلاو ةميقلا نم لقألا ديسلا ىلعف ءافو عدي ملو نيد

 يف دجو اذإو :«هرصتخم» يف يخركلا لاقو . كرتي مل وأ ءافو كرت رده همد : رفز لاقو
 یلعف لیتق هراد يف دجو هل نوذأم ريغ وأ هيلع نيد ال وأ نيد هیلعو ةراجتلا يف هل نوذأم دبع راد

 ول كلذكو « ًالاح هلام يف هئامرخل هتميق يلولا ىلع ناف نيد هيلع ناک ناف « لیتق هالوم ةلقاع
 یلعف هالوم راد يف ًالیتق دجو مث ةيانج ینج دبعلا ناك ول كلذكو . لاح .هتمیق هیلعف ادمع هلتق

 ةيدلا هيلعف ملعي ناك نإف « ةيانجلاب ملعيال وهو أطخ ىلوملا هلتق ول كلذكو « لاح هتميق ىلوملا

 ةيدو هيبأ ةيد لقعت هتلقاع نإف هراد ىف ًاليتق هوخأ وأ لجرلا وبأ دجو اذإ : دمحم لاقو

 يبأ نع رشب لاقو . هريغك بجواغنإو « هل بجت مل ةيدلا نأل « هثراو وه ناك نإو « هيخأ

 نود رادلا بر ىلع ةيدلافًاليتق نهترملاوأ نهارلا راد يف دجوي نهرلا دبعلا يف : فسوي

 . ةلقاعلا

 دلولا مأ وأ ربدملا وأ بتاكملاوأ دبعلا دجو اذإو : «يفاكلا حرش »يف يباجيبسألا لاق
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 همحر- فسوي وب لاق . احوبذم امهدحأ دجوف ثلاث امهعم سیلو تیب يف اناک نیلجر نآ ولو

 ‹ مهوتلا ناكف هسفن لتق هنأ لمتحي هنأل ؛ هنمضي ال : دمحم لاقو . ةيدلا رخآلا نمضي :- هللا

 ناسنإلا نأ رهاظلا نأ :- هللا همحر- فسوي ىبألو . كشلاب هنمضي الف رخآلا هلتق هنآ لمتحيو

 تأرمال ةيرق يف ليتق دجو ولو . ةلحم يف ليتق دجو اذإ امك ًاطقاس مهوتلا ناكف « هسفن لتقي ال

 اهتلقاع ىلع ةيدلاو « نايألا اهيلع رركت ةماسقلا اهيلع- هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنعف

 نأل ؛ اضيأ ةلقاعلا ىلع ةماسقلا :- هللا همحر-فسوي وبأ لاقو . بسنلا يف اهيلإ لئابقلا برقأ

 . يبصلا تهبشأف « اهلهأ نم تسيل ةأرملاو ‹ ةرصنلا لهأ نم ناك نم ىلع بجت امنإ ةماسقلا

 ةأرملا نإ : نورخأتملا لاق . ةققحتم ةققحتم ةأرملا نم لتقلا ةمهتو ‹ ةمهتلا يفنل ةماسقلا نأ : امهلو

 . ةلقاعلا كراشي لتاقلاو ‹ ةلتاق اهانلزنأ انأل ؛ ةلأسملا هذه يف لمحتلا يف ةلقاعلا عم لخدت

 . نينس ثالث يف ةميقلاو ةماسقلا تبجو : ةلحم يف ًاليتق

 وبأ لاق . احوبذمامهدحأ دجوف ثلاث امهعم سيلو تيب يف اناك نيلجر نأ ولو ) :م

 ناكف هسفن لتق هنأ لمتحي هنأل ‹ هنمضيال : دمحم لاقو . ةيدلا رخآلا نمضي : - هللا هسمحر-فسوي

 نأ رهاظلا نآ :- هللا همحر- فسوي يبألو . كشلاب هنمضي الف رخاآلا هلتق هنأ لمتحيو « مهوتلا

 هيلإ تفتلي ال مهو هسفن نم لتقلا عوقو ينعي :ش ( اًطقاس مهوتلا ناكف « هسفن لتقي ال ناسنإلا

 . اذه اذكف « اًطقاس هسفن لتق مهوت نوكي ثيح :ش ( ةلحم يف ليتق دجو اذإ امك ) :م

 ةماسقلا اهيلع : -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنعف « ةأرمال ةيرق يف ليتق دجو ولو ) :م

 هللا همحر-فسوي وب لاقو . بسنلا يف اهيلإ لئابقلا برقأ « اهتلقاع ىلع ةيدلاو نايألا اهيلع رركت

 نم تسيل ةآرملاو ءةرصنلا لهأ نم ناك نم ىلع بجت امنإ ةماسقلا نأل ؛ اًضيأ ةلقاعلا ىلع ةماسقلا :-

 ىلع اهب بطاخم ةماسقلا اغإو ‹ ةنايصلا لهأ نم نوكي ال ثيح :ش ( يبصلا تهبشأف « اهلهأ

 . ءاوس يبصلاو ةأرملاف ةنايصلا لهأ

 ‹ ةمهتو ةمهتلا يفنل ةماسقلا نأ ) :م : هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 . ةماسقلا اهمزليف ةيرقلا يف اونوكي مل مهنأل « ةلقاعلا قح يف نأل :ش (ةققحتم ةأرملا يف لتقلا

 لمحتلا يف ةلقاعلا عم لخدت ةأرملا نإ ) :م انباحصأل خياشملا نم يأ :ش ( نورخأملا لاق ) :م

 ءيجي ام ىلع ةلأسملا هذه ريغ يف لخدت ال اهنأل «ةلأسملا هذه يف» هلوقب ديق :ش ( ةلأسملا هذه يف

 ثيح اريرقت ةلتاق اهولزنأ اغإ :ش ( ةلقاعلا كراشي لتاقلاو « ةلتاق اهانلزنأ انأل ) :م ةلقاعلا يف

 لحخدت ال اهنإف ‹ روصلا نم اهريغ فالخب « اًضيأ دقعلا يف تلخد امكف « ةماسقلا يف تلخد

 . ضي لقعلا يف لخدت الف «لاجرإا ىلع بجي لب « ةماسقلا يف هيف
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 وه : لاق ء اهلهأ نم ضرألا بحاص سيل ةيرق بناج ىلإ لجر ضرأ يف ًاليتق لجر دجو ولو
 . ملعأ هللاو ‹ ةيرقلا لهأ نم هضرأ ةرصنب قحأ هنأل ؛ ضرألا بحاص ىلع

 :ش ( اهله نم ضرألا بحاص سيل ةيرق بناج ىلإ لجر ضرأ يف ًاليتق لجر دجو ولو ) :م
 ىلع ةيدلاو ةماسقلا بوجو يأ :ش ( ضرألا بحاص ىلع وه : لاق ):م ةيرقلا لهأ نم يأ

 ضرألا يف ريبدتلاو ظفحلا نأل :ش ( ةيرقلا لهأ نم هضرأ ةرصنب قحأ هنأل ) :م ضرألا بحاص

 . ةيرقلا لهأ ىلإ ال ضرألا بحاص ىلإ
 لجرل تناك اذإ ةيرقلا « يفاكلا حرش» يف يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاقو

 نوكيف « هتنايص يف ةيرقلاو « ةماسقلا لهأ نم هنأل « نايألا هيلع رركي هنإف ةمذلا لهأ نم

 . هيلع بجي ةلقاع هل تناك ول ىتح « هل ةلقاعال هنأل « ةيدلا هيلعو « مهيلع ريصقتلا بجوم

 يف الو ةماسقلا يف يمذلا لخدي مل ليتق اهيف دجوف لئابقلا نم ةليبق يف الزان يمذلا ناك ولو

 . عابتأ مهنأل ‹ مهريغ نم اهيف لزاونلاو ناكسلا كلذكو « ةيرقلا لهأل عبات هنأل « مرغلا

 كلت يف سيل راخص مهو ىماتيلا ةيرق يف ليتقلادجو ولو :اًضيأ مالسإلا خيش لاقو

 ةنايصلا لهأ نم اوسيل مهنأل « ىماتيلا ةلقاع ىلع ةيدلاو ةماسقلاف « دحأ مهتريشع نم ةيرقلا

 ‹ مهتريشع دلبلا كلذ يف نكي مل اذإ مهيلإ لئابقلا برقأ مهتلقاعو « مهتلقاع ىلع كلذ مزيلف

 لئابقلا برقأ ىلع « كلذ لهأ نم هنأل « نيميلا راركتو ةماسقلا ىلعف كردم مهيف ناك نإو

 . ( ملعأ هللاو) :م ‹ مهتريشع دلبلا كلت يف نكي مل اذإ نيهجولا يف ةيدلا مهنم
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 لقاعما بانک

 :يأ ‹ كفست نأ نم ءامدلا لقعت اهنأل ؛ ًالقع ةيدلا ىمستو « ةيدلا يهو ةلقعم عمج لقاعملا

 ‹ ةلقاعلا ىلع لتقلا سفنب بجت ةيد لكو « ًاطخلاو دمعلا هبش ىف ةيدلاو : لاق كسمت

 ( لقاعملا باتک ) :م

 . لقاعملا ماكحأ نايب يف باتكلا اذه يآ :ش

 :م عنملا لقعلا ىنعمف ةغللا يفامأو . حالطصالا يف ةيدلا يه ةلقعملا يأ :ش ( ةيدلا يهو)

 ًالقع ةيدلا تيمس اغنإ : ليقو :ش (كسمت :يأ ‹ كفست نأ نم ءامدلا لقعت اهنأل ؛ ًالقع ةيدلا ىمستو)

 ةيدلا تيمسف مسالا اذه مع مث < لوتقملا راد ءانفب لقعت تناك تايدلا لبإ نأ رابتعاب ةلقعمو

 . يتأي يذلا فالخلا ىلع اهريغو لبجلا ؤأ منخلا وأ رقبلا وأ ريناند وأ مهارد تناك نإو ةلقعم

 لقع : لاقيو . هنم عنتي ثيح « لبجلا نم لقعلااهيف ةعينملا عضاوملا لابجلا لقاعمو

 ‹ الوقع لقعي عنتماو هيف الع اذإ لبجلا يف لعولا لقعو « هكسمأ اذإ ًالقع هلقعي هنطب ءاودلا
 يوغللا عماجلا ىنعملاو ىوهلاو هفسلا نم عني هنأل « اًضيأ ىنعملا اذهل ًالقع كاردإلا ةلآ تيمسو

 . عنملا

 ال لاقو . اذه ىلع لسرلا يلطبم نم نيدحلملا ضعب نعط : « مالسإلا خيش طوسبم» يفو

 ركب يبأ نع كلذ يكحو . لتاقلا لام يف نوكيف ءاهرابتعاب ةيدلا بوجو ةلقاعلا نم ةيانج

 ةرزاو رزت الو : ىلاعت هلوق كلذ ديؤي« لتاقلا لام يف ةيدلا بجت :اولاق مهن جراوخلاو مصألا

 .نامضلا بجي ال ةرثك فلتملا لام فحجت اهتميق ةباد فلتأ نم نأ ىرت الأ € ىرخأ رزو

 - ةباحصلا لمع هيلعو ةروهشملا ثيداحألاب تتبث هروهشم ةلقاعلا ىلع ةيدلا باجيإ :انلق

 ال هنأ ىلع لدف «یلاعت هللا باتک ىلع دازیف مهدعب نم نیعباتلاو - مهنع یلاعت هللا يضر

 باوبألاو تايانجلا باتك رخآ يف باتكلا اذهركذ اغإو « ىرخأ رزو ةرزاو لمحي

 . بيترتلا ىلع اهيف لقاعملا ماكحأ نايب الإ بتكلا هذه ماكحأ نم ءيش قبي مل هنأل «لوصفلاو

 هبش يف ةيدلا بوجو يآ :ش (اطخلاو دمعلا هبش يف ةيدلاو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ءأدتبم هنأل ‹ عوفرم ةيد لك :ش ( ةلقاعلا ىلع لتقلا سفنب بجت ةيد لكو) :م أطغلا لتقلاو دمعلا

 يف ةيدلا تبجو ام ىلع زرتحاو ءادتبا يأ « لتقلا سفنب :لاق اغإو « ةلقاعلا ىلع هلوق هربخو
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 يف لصألاو . تايدلا يف هانركذ دقو « ةيدلا وهو لقعلا نودؤي : ينعي « نولقعي نيذلا ةلقاعلاو

 :-هنع هللا يضر- كلام نب لمح ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةلقاعلا ىلع اهبوجو

 اذكو ‹ روذعم ءىطاخلاو « رادهإلا ىلإ هجو ال ةمرتحم سفنلا نألو .« هودف اوموق» ءايلوألل

 ميظع لام باجيإ يفو «هيلع ةبوقعلا باجيإ ىلإ هجو الف ةلآلا ىلإ ًارظن دمعلا هبش ىلوت يذلا

 هيلإ مضف « ةبوقع ريصيف هلاصئتساو هفاحجإ

 «ءادتبا صاصقلا لتقلا بجوم نوكي ثيح هنبا بألا لتق اذإ امك « ءادتباال لاحجلا يناث

 اذإاذكو . ةلقاعلا ىلع ال بألا لام ىف ةيدلا بجتف ةوبألا ةهبشب ةيدلا ىلإ كلذ طقسي هنكلو

 فالخب «ليجأتلا طرتشا اذإ الإ ةلاح لتاقلا لام يف كلذ بجي دمعلا نم احلص ةيدلا تبجو

 لقعلا نودؤي : ينعي « نولقعي نيذلا ةلقاعلاو ) :م . نينس ثالث يف بجي هنإف بألا ىلع بجي ام

 نب لمح ثيدح يف لقعلا ليوأت ىلع ةيدلا انركذ يأ :ش ( تايدلا يف هانركذ دقو « ةيدلا وهو

 ۰ . نينجلا لصف يف هتصق رم دقو كلام

 ةالصلا هيلع هلوق ةلقاعلا ىلع ) :م ةيدلا بوجو يف يأ :ش ( اهبوجو يف لصألاو ) :م

 اوموق» ءايلوألل :-هنع هللا يضر -كلام نب لمح ثيدح يف ) :م : ايي يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو

 :هلوق . يلذهلا ةغبانلا نب كلام نبا نيتحوتفملا ميملاو ةلمهملا ءاحلاب لمحو « :ش ('“ هودف
 . ىضم اميف ىصقتسم هيف مالكلا رم دقو «يدي نم هتيد اودأ يأ «واولا نوكسو لادلا مضب هودف

 مالسإلا يف سيل هنأل طاقسإلا ىلإ يأ :ش ( رادهإلا ىلإ هجو ال ةمرتحم سفنلا نألو ) :م

 :ش (دمعلا هبش ىلوت يذلا اذكو ) :م لتقلا دصقي مل هنأل :ش ( روذعم ئطاخلاو ) :م ردهم مد

 ةعوضومب تسيل هتلآ نأل :ش ( ةلآلا ىلإ ؟رظن ) :م هلتق ىتح ريغصلا طوسلاب هبرض يذلا وهو

 ميظع لام باجيإ يفو « هيلع ةبوقعلا باجيإ ىلإ هجو الف ) :م ًاطخلا ىنعم يف ناكف ‹ لتقلل

 .( هلاصنتساو ) :م هب بهذ اذإ ءيشلاب فحجأ لاقي « ىطاخلا فاحجإ يأ :ش ( هفاحجإ

 . «هلاصئتساو» : هلوقب فاحجإلا هيف : لمكألا لاق

 اذإ فاحج ليس هنمو « انركذ امك ءيشلاب باهذلا فاحجإلا نأل « كلذك سيل : تلق

 لصأو «مالو ‹ داصو ةزمه هتدامو «هلصأ نم ءيشلا علق لاصئتسالاو « ءيش لكب بهذ

 اذإ :ش ( ةبوقع ريصيف ) :م فيفختلل ءاي ةزمهلا تبلقف ةزمهلا نوكسو ءاتلا رسكب لاصئتساو

 هيلإ مضف ) :م ةبوقعلا هذه قحتسي الف ةبوقع نوكي لتاقلا ىلع هلك ميظعلا لاملا اذه بجو
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 مهو هراصنأب كلتو « هيف ةوقل رصق اغنإ هنأل ؛ مضلاب اوصخ اغإ ‹ فيفختلل اقيقحت ةلقاعلا
 ناك نإ ناويدلا لهأ ةلقاعلاو : لاق « هب اوصخف هتبقارم مهكرت يف نيرصقملا مه اوناكف « ةلقاعلا

 مهو تايارلا لهأ :ناويدلا لهأو ‹ نينس ثالث يف مهاياطع نم ذخؤي ناويدلا لهآ نم لتاقلا
 ىلع ةيدلا - هللا همحر-يعفاشلا لاقو . اندنع اذهو « ناويدلا يف مهيماسأ تبتك نيذلا شيحلا

 ؛ ةريشعلا لهآ

 . مهريغ نود (مضلاب ) :م ةلقاعلا يأ :ش ( اوصخ امنإو « فيفختلل اًقيقحت ةلقاعلا

 قثوتلاو تبثتلا يف يمرلا ةلاح رصق اغنإ لتاقلا نأل يأ :ش (هيف ةوقل رصق اغنإ هنأل ) :م

 يف نيرصقملا مه اوناكف « ةلقاعلا مهو هراصنأب ) :م ةلصاح ةوقلا كلت يأ :ش ( كلتو ( :م هتوقب

 . مضلاب يأ :ش ( هب اوصخف هتبقارم مهکرت

 نود نم ةديرجملا ناويدلا :ش ( ناويدلا لهأ ةلقاعلاو ):م :يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م
 ذخؤي ناويدلا لهأ نم لتاقلا ناك نإ ):م ةعومجم سيطارقلا نم عطق هنأل « اهعمج اذإ بتكلا

 ام مسا ءاطعلاو « ءاطع عمج ةيطعألاو <« ةيطعأ عمج اياطعلا :ش ( نینس ثالث يف مهاياطع نم

 . یطعی ام

 لك هل جرخي ام قزرلاو « نيترم وأ ةرم ةنس لالا تيب نم يدنجلل جرخي ام ءاطعلا : ليقو

 شيجلا مهو تايارلا لهأ ناويدلا لهأو ) :م موي لك ليقو . رهشأ ةتس لك يناولحلا نعو . رهش

 ( ناويدلا يف مهقازرأو مهيماسأ تبتك نيذلا

 ةلقاع ناكو « هترصن لهأ لجرلا ةلقاعو :«يفاكلا حرش» يف يباجيبسألا لاقو :ش

 ىلع كلذ ضوف نيواودلا رمع نود املف ءهبسن لهأو هتريشع لهأ مالسإللا ءادتبا يف لجرلا

 «ناويدلا يف مهقازرأو مهيماسأ تبتك نيذلا شيجلا مهو تايارلا لهأ مهو «ناويدلا لهأ

 . ىنج اذِإ مهيلع هلقعف ناويدلا لهآ نم ناک نمف

 ءاّبسن هيلإ لئابقلا برقأ ىلع هلقعف ةيدابلا لهأ نم ناك نإ كلذ لهأ نم نكي مل نمو

 خياشملا فلتخا نكي مل نإو « مهيلع ىضقي ةريشعو ءابرقأ هل ناك نإ رصملا لهأ نم ناك نإو

 : اولاق مهضعبو . هتفرح لهأ ىلع بجي : اولاق مهضعبو « هلام يف بجي : اولاق مهضعبف هيف
 يأ :ش ( اذهو ) :م مهبسن رهظ نم هنأل ةيدلا لهآ ىلع :اولاق مهضعبو « هناريج ىلع بجي

 . (اندنع) :مانركذ يذلا مكحلااذهو

 لاق هبو « تابصعلا مهو :ش ( ةريشعلا لهأ ىلع ةيدلا : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ءابآلا يف :فلتخاو . ةلقاعلا نم سيل ةبصعلا ادع نم لكو « ملعلا لهأ رثكأو دمحأو كلام
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 انلو . براقألا اهب ىلوألاو ةلص هنألو . هدعب خسن الو اک لوسر دهع ىلع كلذك ناك هنأل

 كلذ ناكو « ناويدلا لهأ ىلع لقعلا لعج نياودلا نود امل هنإف -هنع هللا ىضر- رمع ةيضق

 . مهنم ريكن ريغ نم - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم رضحمب

 لاق . ةلقاعلا نم اولفس وأ اولع نإو هؤانبأو هؤابآ سيل ةياور ىف دمحأو ىعفاشلا لاقف « نينبلاو

 . ناويدلا لهأ مدع دنع انلوق وهو هنباو لتاقلا بأ ةلقاعلا يف لخدي : ةياور يف دمحأو كلام

 ليذه نم نيتآرما نأ : ةريره وبأ ىور امل :ش ( ب هللا لوسر دهع ىلع كلذك ناك هنأل ) :م

 ىلع اهتيدب ىضقف يب يبنلا ىلإ اومصتخاف «ىرخألا تلتقف رجحب امهادحإ تمرف اتلتتقا

 دلاولا قحا دالوألا يف اذه تبث اذإو « يئاسنلاو دواد وبأ هاور « اهنبال اهثاريمو «اهتلقاع

 ىلع يحوب الإ نوكيال هنأل يب يبنلا دعب يأ :ش (هدعب خسن الو ) :م هانعم يف هنأل «هب
 . هدعب يبن الو «يبن ناسل

 يأ :ش ( اهب ىلوألاو ) :م لقمعلا ليوأت ىلع ةلص ةيدلا نألو يأ :ش ( ةلص هنآلو ) :م

 تيمساذهلو « لام ةلباقمب ال ءادتبا بجي لام نع ةرابع ةلصلاو :ش ( براقألا) :م ةلصلاب

 . ةلص براقألا ةقفشو ةاكزلا

 ناكو ‹ ناويدلا لهأ ىلع لقعلا لعج نيواودلا نود امل هنإف -هنع هللا يضر -رمع ةيضق انلو ) :م

 يف ةبيش يبأ نبا ىور :ش ( مهنم ريكن ريغ نم -مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم رضحمب كلذ

 لعج نم لوأ رمع : لاق مكحلا نع فرطم نع نسح نع نمحرلا دبع نب ديمح انثدح «هفنصم»
 . سانلا نود ةلتاقملا تايطعأ يف ةرشع ةرشع ةيدلا

 لوأ : لاق ميهاربإ نع مكحلا نع يبعشلا نع ثعشأ نع ناميلس نب ميحرلا دبع انثدحو

 نب ناسغ انثدحو . نينس ثالث يف ةلماك ةيدلا هيف ضرفو « باطخل ا نب رمع اياطعلا ضرف نم

 نيواودلا نودو ضئارفلا ضرف نم لوأ : لاق رباج نع ةرصن يبأ نع ديز نب ديعس نع رضم
 . باطخلا نب رمع ءافرعلا فرعو

 هللا لوسر ىضق ام فالخ ىلع عامجإ اذهف ‹ عامجإ مهنم ريكن ريغ نم : هلوق : ليق نإف
 ؟مهب نظي فيکف < دهي

 رابتعاب ةريشعلا ىلع ىضق اغإو ‹ ةي هللا لوسر ىضقام قافو ىلع عامجإ اذه : انلق
 ‹ ةرصنلا لهأ نم اوسيل مهنأل « هتريشع نم نايبصلاو ناوسنلا نم بجوي ال اذهلو « ةرصنلا

 ىلع ةيدلاب ىضقف ناويدلاب ةرصنلا تراص نيواودلا - هنع ىلاعت هللا يضر- رمع نود ال مث
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 عاونأب تناك دقو ‹ ةرصنلا لهأ ىلع ناك لقعلا نأل ؛ ىنعم ريرقت وه لب « خسنب كلذ سيلو

 اهلعجف ناويدلاب تراص دق -هنع هللا يضر- رمع دهع يفو « ددعلاو ءالولاو فلحلاو ةبارقلاب

 ‹ ةفرحلا لهأ مهتلقاعف فرحلاب مهرصانت موق مويلا ناك ول : اولاق اذهلو . ىنعملل ًاعابتا ةلهأ ىلع

 هنم ىلوأ ءاطعلا وهو ةلص وه اميف اهباجيإ نكل « لاق امك ةلص ةيدلاو هلهأف فلحلاب ناك نإو

 نع يكحمو . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يورم نينس ثالثب ريدقتلاو ‹ مهلاومآ لوصأ يف
 ‹ -هنع هللا يضر- رمع

 . ناويدلا لهآ

 (ینعم ریرقت وه لب ) :م هدعب خسن الو يعفاشلا لوق نع باوج :ش ( خستب كلذ سیلو ) :م

 :م ةرصنلا يأ :ش ( تناك دقو ‹ةرصنلا لهآ ىلع ناك لقعلا نأل ) :م ىنعملا ثيح نم يأ :ش

 ىلعاوفلاحت :مهلوق هنمو « موقلا نيب دهعلا وهو « ءاحلا رسكب :ش ( فلحلاو ةبارقلاب عاونآب)
 ضعب يف :ش ( ددعلاو ) :م قاتعلا ءالو يأ :ش ( ءالولاو ) :م ةالاوملا ءالو هب دارملاو« رصانتلا

 . مهددعي يأ : لاق « ديدع نالف لاقي مهنم دعي نآ وه ددعلاو خسنلا

 :ش ( اهلعجف ناویدلاب ) :م ةرصنلا يأ :ش ( تراص دق -هنع هللا يضر- رمع دهع يفو ) :م

 (اذهلو ) :م ةرصنلا يأ :ش ( ىنعملل اعابتا ) :م ناويدلا لهأ يأ :ش ( هلهأ ىلع ) :م ةيدلا يأ

 . ةرصنلل عابتالا لجألو يأ :ش

 ( ةفرحلا لهأ مهتلقاعف فرحلاب مهرصانت موق مويلا ناك ول ):م : خياشملا يأ :ش ( اولاق ) :م

 ناك نإف . هراصنأ هتلقاعف ناويدلا لهأ نم لتاقلا نكي مل اذإ :“ يواحطلا حرش » يفو :ش

 مه نيذلا نوفرتحملا هتلقاعف فرحلاب هترصن ناك نإو «مهيلع لمحي بوردلاو لاحملاب هترصن
 . باجيبسأب ةفكاسألاو دنقرمسب نيرافصلاو نیراصقلاك هراصنأ

 يأ :ش ( هلهأف ):م رسکلاب فلحلاب هترصن تناك نإو يأ :ش ( فلحلاب ناك اذإو ) :م

 نكل ):م :يعفاشلا يأ :ش ( لاق امك ةلص ةيدلاو ) :م فلحلا لهأ هتلقاعف يأ « فلحلا لهأف

 تيب نم هل جرخي يذلا وهو :ش ( ءاطعلا وهو ةلص وه اميف ) :م ةيدلا باجيإ يأ :ش ( اهباجيإ
 يف ًارظن :ش ( مهلاومآ لوصأ يف ):م باجيإلا نم يأ :ش ( هنم ىلوأ ) :م ةلص وه يذلا لاما

 . هيلع اًميفختو هلاح

 هيلع يبنلا نع يورم نينس ثالثب ) :م ليجأتلاب ًاطخل- ا يف ةيدلا ريدقت يأ :ش ( ريدقتلاو ) :م

 الب يبنلا نأ ىضم اميف امهالك مدقت :ش ( -هنع هللا يضر- رمع نع يكحمو مالسلاو ةالصلاو

 - هنع ىلاعت هللا يضر- باطخل ا نب رمع نأو « نينس ثالث ىف ةلقاعلا ىلع ًأطخلا ةيد لعج

۳ 



 رثكأ يف اياطعلا تجرخ نإف . ةرم ةنس لك يف جرخي ءاطعلاو « فيفختلل ءاطعلا نم ذخألا نألو

 ةلبقتسملا نينسلل اياطعلا تناك اذإ : هليوأتو . دوصقملا لوصحل اهنم ذخأ لقأ وأ ننس ثالث نم

 ذخؤي الو ءاضقلا دعب تجرخ مث ءاضقلا لبق ةيضاملا نينسلا يف تعمتجا ول ىتح « ءاضقلا دعب

 لتاقلل جرخ ولو . ىلاعت هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع ءاضقلاب بوجولا نأل ؛ اهنم

 لك يف جرخب ءاطعلاو «فيفختلل ءاطعلا نم ) :م ةيدلا ذخأ يأ :ش ( ذخألا نألو ) :م كلذك ضرف

 . نينس ثالث يف دخؤتف :ش ( ةدحاو ةرم ةنس

 ظفل اذه :ش (اهنم ذخأ اهنم لقأ وأ نينس ثالث نم رثكأ يف اياطعلا تجرخ نإف ) :م

 نم رثكأ يف مهنم ةيدلا ذخؤت نينس ثالث نم رثكأ يف اياطعلا تجرح نإ ينعي «يرودقلا

 ةنس لك يف ةيدلا مهنم ذخؤت نينس تس يف ثالثلا مهاياطع تجرخ اذإ ىتح « نینس ثالث

 . سدسلا

 نأل «ةدحاو ةنس يف ةيدلا عيمج ذخؤت ةدحاو ةنس يف ثالفلا مهاياطع تجرح اذإو

 ذوخألا نوكي نأ دوصقملا نأ ينعي :ش ( دوصقملا لوصحل ) :م تلصح دقو اياطعلا يف اهبوجو

 وأ نينس ثالث نم رثكأ ىف تناك ءاوس مهاياطع نم ذخألاب لصحي كلذو « ةيطعألا نم مهنم

 . اهنم لقأ يف
 دعب ةلبقتسملا نونسلل اياطعلا تناك اذإ ) :م يرودقلا مالك ليوأتو يأ :ش ( هلیواتو ) :م

 ةيضاملا نينسلا يف تعمتجا ول ىتح ) :م ةلقاعلا ىلع ةيدلاف . يضاقلا ءاضق دعب يأ :ش ( ءاضقلا

 :ش (ءاضقلاب بوجولا نأل ؛ اهنم ذخؤي الو ءاضقلا دعب تجرخ مث ) :م ةيدلاب :ش ( ءاضقلا لبق

 مهضعبف اًمالك ةلقاعلا يف نأل « هيف ادهتجم هنوكل مولعم ريغ ءاضقلا لبق ةيدلا هيلع نم نأل

 . ءاضقلاب الإ مكحي الف ةريشعلا لهأ :لوقي مهضعبو « ناويدلا لهأ : لوقي

 ىضق ءاش نإ يضاقلا ىلإ هنم نييعتلا ةيالو نإف « مولعم ريغ هسفن يف بجاولا اذكو

 لبإلا بجاولا : لاق نم سانلا نم نأل « ريناندلا وأ مهاردلاب ىضق ءاش نإو « لبإلاب

 اغإو ‹ ليخلاو منغلاو رقبلا : اذه ىلع موق دازو . اعيمج نامثألاو لبإلا : موق لاقو . بسحف

 دعب نينس ثالث يف مهنم ذخؤت امنإو « نينسلا ركذ قلطأ يرودقلا نأل هليوأت : فنصملا لاق

 هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع ) :م ليوأتلا نم دبالف « لبقتسملا يف نينس ثالث دارملا نوكيف « ءاضقلا

 ىلإ لوحتلاو لثملا يلصألا بجاولا نأل هلوقب طوطحخ ةرشع دعب ركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( ىلاعت

 ٠ . ءاضقلاب ةميقلا

 حصألا وه: لوألاو ‹ لماعلل خسنلا يفو « لتاقلا لماعلل يآ :ش ( لتاقلل جرخ ولو ) :م

۳1۷ 



 عيمج ناك اذإو . انركذ امل ةيدلا لك اهنم ذخؤي لبقتسملا يف هانعم « ةدحاو ةنس يف اياطع ثالث

 لقأ وأ سفنلا ةيد ثلث لقعلاب بجاولا ناك نإو « ةنس يف اهنم ثلث لكف نينس ثالث يف ةيدلا

 ىلإ كلذ ىلع داز امو « ةيناثلا ةنسلا يف نيثلثلا مامت ىلإ ثلثلا ىلع داز امو « ةدحاو ةنس يف ناك

 هتبا بألا لتق نأب لتاقلا ىلع وأ ةيدلا نم ةلقاعلا ىلع بجو امو « ةشلاثلا ةنسلا يف ةيدلا مامت

 هلام يف لتاقلا ىلع بجو ام : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو . نينس ثالث يف هلام يف وهف ًادمع

 سايقلا نأ :انلو . ضحلملا دمعلا هب قحلي الف ‹ ةلقاعلا لمحتل فيفختلل ليجأتلا نأل ؛ لاح وهف

 ةيدلا رشع دحاو لك ىلعف طخ ًالجر ةرشع لتق ولو « هادعتي الف ًالجؤم هب درو عرشلاو « هابأي

 تقو نم نينس ثالث ةدم ربتعي امنإو « سفنلا لدب وه ذإ « لكلاب ءزجلل ًارابتعا نينس ثالث يف

 ‹ لثملا يلصألا بجاولا نأل ؛ ةيدلاب ءاضقلا

 ىلإ . هب راشأ :ش ( انركذ امل ةيدلا لك اهنم ذخؤي لبقتسملا يف هانعم « ةدحاو ةنس يف اياطع ثالث ) :م

 . ءاضقلاب بوجولا نأل : هلوق

 نم ثلث لك ذخؤيف يأ :ش ( ةنس يف اهنم ثلث لكف نينس ثالث يف ةيدلا عيمج ناك اذإو ) :م

 كلث) :م سفنلا نود اميف تايانحلا نم يأ :ش ( لقعلاب بجاولا ناك نإو ) :م ةدحاو ةنس يف ةيدلا

 ىلع داز امو « ةيناثلا ةنسلا يف نيثلثلا مات ىلإ ثلثلا ىلع داز امو « ةدحاو ةنس يف ناك لقأ وأ سفنلا ةيد

 بجوأ يأ :ش ( لتاقلا ىلع وأ ةيدلا نم ةلقاعلا ىلع بجو امو « ةثلاثلا ةنسلا يف ةيدلا مامت ىلإ كلذ

 ام :- هللا همحر-يعفاشلا لاقو .نينس ثالث يف هلام يف وهف دمع هنبا بألا لتق ناب ) :م لتاقلا ىلع

 نأل ) :م ةلأسملا ترم دقو «دمحأو كلام لاق هبو :ش ( لاح وهف هلام يف لتاقلا ىلع بجو

 . :ش ( ضحلملا دمعلا هب قحلي الف ‹ ةلقاعلا لمحتل فيفختلل ليجأتلا

 . فلاتلاو لاملا نيب ةلثامملا مادعنال لاملا بوجو ىبأي يأ :ش ( ءابأي سايقلا نأ : انلو) :م

 :ش ( هادعتي الف ) :م ًاطخلا يف :ش (ًالجؤم ) :م لالا باجيإب يأ :ش ( هب درو عرشلاو ) :م

 . عرشلا بجوي يذلا ىدعتي الف يأ

 . هب قحلي الف ًاطخلا ىنعم يف سيل اذه : ليق نإف

 هوجولا عيمج نم ةاواسملاو < ءادتبا لتقلاب بجو الام هنوک ثیح نم هانعم يف وه : الق

 . هيلع مكحلا بترتي ال همكح فيفختلل ليجأتلا نوكو « ةمزتلم ريغ

 ( لكلاب ءزجلل ؟رابتعا نينس ثالث يف ةيدلا رشع دحاو لك ىلعف اطخ ًالجر ةرشع لتق ولو ) :م

 ريكذتلاو « سفنلا لدب ةيدلا نأل يأ :ش ( سفنلا لدب وه ذإ ) :م ةيدلا لكب ةيدلا ءزج يأ :ش

 ‹ لئلا يلصألا بجاولا نأل ؛ ةيدلاب ءاضقلا تقو نم نينس ثالث ةدم ربتعي امغنإو ) :م لقعلا رابتعاب

A 



 نكي مل نمو :لاق . رورغملا دلو يف امك هتقو نم اهؤادتبا ربتعيف  ءاضقلاب ةميقلا ىلإ لوحتلاو
 يف مهيلع مسقتو : لاق .لقاعتلا يف ةربتعملا يهو مهب هترصن نأل « هتليبق هتلقاعف ناويدلا لهأ نم

 :-هنع هللا يضر- لاق . اهنم صقنيو ةنس لك يف مهارد ةعبرأ ىلع دحاولا دازي ال نينس ثالث

 ‹ ةيدلا عيمج نم ةعبرآ ىلع دازي هنأ : ىلإ ةراشإ اذهو « « هرصتخم» يف يرودقلا هركذ اذك

 نينس ثالث يف ةيدلا عيمج نم دحاو لك ىلع دازي ال هنأ : ىلع -هللا همحر- دمحم صن دقو

 وهو ‹ مهرد ثلثو مهرد وأ مهرد الإ ةنس لك يف دحاو لك نم ذخؤي الف « ةعبرأ وأ ةثالث ىلع

 . حصألا

 لتقلا تقو نم : ةلالثلا ةمئألا تلاقو « هلبق دوعوملا وه اذه :ش ( ءاضقلاب ةميقلا ىلإ لوحتلاو

 دلو يف امك ) :م ءاضقلا تقو نم يأ :ش ( هتقو نم ) :م ةيدلا ءادتبا يأ :ش ( اهۋادتبا ربتعیف ) :م

 ثيح تقحتسا مث دلو تدلوف حاكن وأ نيي كلم ىلع اًدمتعم ةأرما أطو يذلا وهو :ش ( رورغملا

 . ءاضقلا موي وهو « ةموصخل ا موي ةميقلاب ارح اهدلو نوكي

 ېهب هترصن نأل ؛ هتلیبق هتلقاعف ناویدلا لهآ نم نکی مل نمو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 يبنلا دهع يف ةليبقلا ىلع تناك ةيدلا نأل :ش ( لقاعتلا يف ةربتعملا ) :م ةرصنلا يأ :ش ( يهو

 رقأ ناويدلا لهأ نم يناجلا نكي مل املف « رصانتلا ىنعمل ناويدلا لهأ ىلإ رمع اهلعف اغإو ا

 . لصألا ىلع مكحلا

 ةعبرأ ىلع مهنم دحاولا دازي ال نينس ثالث يف مهيلع مسقتو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 يف ةعبرألا ىلع دازي هنأ ىلع ةراشإ اذه « ةعبرألا نم يأ :ش ( اهنم صقنيو ةنس لك يف مهارد

 يف ةلقاعلا نم دحاولا ىلع ةعبرألازوجو « ةدحاو ةنسب ةدايزلا ىفن دق هنأل « ثالملا نينسلا

 يف هبيصي ام ناك مهارد ةعبرأ ةدحاولا ةنسلا يف دحاولا بيصي ام ناك اذإف « ةدحاولا ةنسلا

 ‹ ةعبرألا ىلع ةدايز ةيدلا عيمج نم هبيصي ام ناكف « ةلاحم ال اًمهرد رشع ينثا ثالثلا نينسلا

 . كلذ فالخب « لقاعملا باتك» يف دمحم صن دقو

 ‹ «هرصتخم)» يف يرودقلا هركذ اذك - هنع هللا يضر- : لاق ):م: هلوقب فنصملا هيلإ راشأ

 همحر- دمحم صن دقو ) :م فنصملا يأ :ش ( ةيدلا عيمج نم ةعبرأ ىلع دازي هنآ ىلإ ةراشإ اذهو

 لك نم ذخؤي الف ةعبرأ وأ ةثالث ىلع نينس ثالث يف ةيدلا عيمج نم دحاو لك ىلع دازي ال هنأ ىلع- هللا

 وهدمحم هلاق يذلا يأ :ش ( حصألا وهو مهرد ثلثو مهرد وأ مهرد الإ ةنس لك يف دحاو

 . حصألا

 مهنم مهف ام انخياشم ضعب هيلإ بهذ امع زارتحا « حصألا وهو » :هلوق :لمكألا لاقو

۳۹ 



 ىنعمب كلذ لك اًسسن هانعم لئابقلا برقأ مهيلإ مض كلذل ةليبقلا عستت نكي مل نإو : لاق

 مث «مامعألا مث « مهونب مث ةوخإلا : تابصعلا بيترت ىلع برقألاف برقألا مضيو «فيفختلا
 جرحلا يفنل مضلا نأل ؛ نولخدب ال : ليقو « مهبرقل نولخدي : ليقف ءانبألاو ءابآلا امآو . مهونب

 ءابآلاو ‹ ةرثكلا دنع ققحتي امنإ ىنعملااذهو « ةعبرأ وأ ةثالث نم رثكأ دحاو لك بيصي ال ىتح

 تايارلا مكح اذه ىلعو « نورثکی ال ءانبأالاو

 ةياور : يزارتألا لاقو : طلغ كلذو : لاق «طوسبملا» يف ركذو . يرودقلا مالك ةراشإ

 ىلعدحاولا دازيال : هلوقب هتياور « عطقألا حرش يف تبث دقو < ةروهشملا يه يرودقلا

 صن نيب قرفي الف كلذ حرش ىلعو . اهنم صقنيو « ناقنادو مهرد ةنس لك يف مهارد ةعبرأ
 يفف « يوردقلا هركذ ام «عطقألا حرش» ةياور ةحص ىلع لديو « يرودقلا ةياور نيبو دمحم

 الإ ةلقاعلا نم لجر لك مرغيالو :قيقرلا ىلع تايانجلا شورأ باب يف «يخركلا رصتخم»

 . ىهتنا ‹ كلذ نم رثكأ مرغي الو « مريام لك كلذو « نينس ثالثلا يف ةعبرآ وأ مهارد ةثالث

 يعفاشلا دنعو « ردقتيال هلقأو مهارد ةعبرأ ةلقاعلا نم دحاو لك ىلع عضوي ام رثكأ مث

 كلام لاق . «رارسألا رصتخم» يف اذكو « رانيد عبر طسوتملا ىلعو رانيد فصن ينغلا ىلع

 الو قيفوتلاب الإ تبثي ال ريدقتلا ذإ نوقيطي ام نولمحيف هيف ريدقت ال : -هللا امهمحر- دمحأو
 - يعفاشلا لوق لثم ةياور يف -هللا همحر- دمحأ نعو . مكاحلا يأر ىلإ ضوفيف ةيف صن

 . روكذملا -هللا همحر

 مهيلإ مض كلذل ةليبقلا عسنت نكي مل نإو ):م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 برقأ يرودقلا مالك ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م :-هللا همحر- فنصملا لاق :ش ( لئابقلا برقأ

 :م تابصعلا يف روكذملا بيترتلا ىلع بسنلا ثيح نم يآ :ش ( اًبسن ):م ينعي مهيلإ لئابقلا

 قح يف ميقتسي امغنإ باوجلا اذه « مهقح يف فيفختلل ابلط ينعي :ش ( فيفختلا ىنعمب كلذ لك)

 . لتاقلا نم لئابقلا برقأ ىلع لقعلا باجيإ اننكمأف اهباسنأ تظفح برعلا نأل « يبرحلا

 مث « مامعألا مث« مهوب مث «ةوخإلا : تابصعلا بيترت ىلع برقألاف برقألا مضيو ) :م

 نعو . نيملسملا لام تيب يف هلقعف ةلقاع هل نكي مل نإف « ةلقاع هل ناك اذإ اذه :ش (مهونب

 يناج لا لام يف هنآ : -هللا همحر -دمحم

 ىتح جرحلا يفنل مضلا نأل ؛ نولخديال : ليقو ‹ مهبرقل نولخدي : ليقف ءانبألاو ءابآلا امآو ) :م

 ال ءانبألاو ءابآلاو ‹ ةرثكلا دنع ققحتي امنإ ىنعملا اذهو « ةعبرأ وأ ةئالث نم رشكأ دحاو لك بيصي ال

 لهآ نم هتلقاعف ناويدلا لهأ نم لتاقلا ناك اذإ ينعي :ش ( تايارلا مكح اذه ىلعو « نورشكي



 برقألا «رمآ مهبزح اذإ ةرصن مهبرقأ ينعي «تايارلا برقأ مهيلإ مض ةيار لهأ كلذل عستي مل اذإ

 - يعضاشلا دنعو . اندنع هلك اذه مث هب ملاعلا وه هنأل ؛ مامإلا ىلإ كلذ ضوفيو « برقألاف

 ةاكزلاب ربتعيف ةلص هنأل ؛ لكلا نيب ىوسيف رانيد فصن دحاو لك ىلع بجي : -هللا همحر

 هنأ ىرت الآ . اهنم ةبتر طحأ يه : لوقن انكلو رانيد فصن مهدنع مهارد ةسمخ ذإ « كلذ اهاندأو

 باحصأ لجرلا ةلقاع تناك ولو . فيفختلا ةدايزل اقيقحت اهنم صقتتنيف لالا لصأ نم ذخؤت ال

 ةلزنمب مهقح يف قزرلا نأل ؛ ثلثلا ةنس لك يف نينس ثالث يف مهقازرأ يف ةيدلاب ىضقي قزرلا

 ءاطعلا

 رمآ مهبزح اذإ ةرصن مهبرقأ ينعي ‹ تايارلا برقأ مهيلإ مض ةيار لهأ كلذل عستي ملاذإ ) :م ةيارلا

 . هباصأ اذإ رمأ هبزح لاقي ىلوألا ةيارلا لهأل :ش ( برقألا

 ميدقت ينعي :ش ( كلذ ضوفيو ):م برقألاف برقألا مدقي ينعي :ش ( برقألاف ) :م

 يذلا :ش (اذه مث ) :م برقألاب يأ :ش ( هب ملاعلا وه هنأل ؛ مامإلا ىلإ ) :م برقألاف برقألا

 .(اندنع هلک ):م انرکذ

 يف : دمحأ لاق :ش ( رانيد فصن دحاو لك ىلع بجي :- هللا همحر- يعفاشلا دنعو ) :م

 رانيد فصن ينغلا ىلع برضيو ء ًالمقم ناك نإو ريقف ىلع برضيالو :٠ةيعفاشلا زيجوا»
 كليب يذلا وهو عبر طسوتملا ىلعو ٠ هيلإ جاتحي امو نكسملا دعب ًراتيد نيرشع كلم يذلا وهو
 ًأرط ولف « ةنسلا رخآ يف راسيلا ىلإ رظنيو . هتجاح نع لضف ام كلم نكلو « كلذ نم لفأ

 . هيلإ تافتلا الف اهدعب وأ اهلبق راسيلا

 ليوأت ىلع ةيدلا يأ :ش ( هنأل ) :م مهريغو ءانبألاو ءابآلا ينعي :ش ( لکلا نیب یوسیف ) :م

 م ةيانج مهنم دجوي نأ ريغ نم ةاساوملا ليبسب ةلقاعلا ىلع بجي هنأل :ش ( ةلص ) :م لقعلا

 مهارد ةسمخ ذإ « كلذ اهاندأو ةاكزلاب ) :م لتقلا -هللا همحر- يعفاشلا ربتعيف يأ :ش ( ربتعيف)

 م م هللا لوسر نمز يف كلذ ناك هنأل :ش ( رانيد فصن ) :م ةاكزلا ىندأو يأ :ش ( مهدنع

 . ةيدلا نم يأ :ش ( اهنم ةبتر طحأ يه : لوقن انكلو)

 صقتنيف لالا لصأ نم ):م لقعلا يأ :ش ( ذخؤت ال هنآ ىرت الأ ):م : هلوقب كلذ حضوأو

 نم لاملا فصن نم ذخؤي لقعلاو لاملا لصأ نم ذخؤت ةاكزلاو «ةاكزلا نم يأ :ش ( اهنم

 . انيلع ةجح هليلعت نكي ملف ةلقاعلا قح يف :ش ( فيفختلا ةدايزل اًقيقحت ):م كلذو ءءاطعلا

 يف ةيدلاب ىضقي ) :م رهش لك نوذخأي :ش ( قزرلا باحصأ لجرلا ةلقاع تناك ولو ) :م
 قرفلارمدقو :ش ( ءاطعلا ةلزنمب مهقح يف قزرلا نأل ؛ ثلثلا ةنس لك يف نينس ثالث يف مهقازرأ
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 ‹ ةنس لك يف جرخت مهقازرأ تناك نإ رظني مث « لاملا تيب نم ةلص امهنم لك ذإ  هماقم مئاق

 دعب جرخو رهشأ ةنس لك يف جرخي ناك نإو « ءاطعلا ةلزنمب ثلثلا هنم ذخؤب قزر جرخي املكف

 نم هتصحب قزر لك نم ذخؤي رهش لك يف جرخي ناك نإو . ةيدلا سدس هنم ذخؤي ءاضقلا
 ذخأ رثكأ وأ مويب ءاضقلا دعب جرخ نإو . ثلثلا رادقم ةنس لك يف ىفوتسملا نوكي ىتح « رهشلا
 ةنس لك يف ةيطعأ وأ رهش لك يف قازرأ مهل تناك نإو « رهشلا ةصحب رهشلا كلذ قزر نم
 ةيافكل قزرلا نأل وأ « رثكأ ةيطعالا نأل امإ ءرسيأ هنأل ؛ قازرألا نود ةيطعألا يف ةيدلا تضرف

 : لاق . مهيلع رسيتيف ةرصنلاب نيمئاق ناويدلا يف اونوكيل تايطعألاو هنم ءادألا رسعتيف تقولا
 هجارخإل ىنعم الف لعافلا وه هنآل «مهدحأك يدؤي اميف نوكيف ةلقاعلا عم لتاقلا لخدأو

 ءزجلل ًارابتعا ةيدلا نم ءيش لتاقلا ىلع بجي ال :- هللا همحر-يعفاشلا لاقو . هريغ ةذخاؤمو

 .ًاروذعم هنوك عماجل او . هنع يفنلا يف لكلاب

 تيب نم ةلص امهنم لك ذإ ) :م ءاطعلا ماقم يأ :ش ( هماقم مئاق ):م بيرق نع ءاطعلاو قزرلا

 ء ءاطعلا ةلزنمب ثلثلا هنم ذخؤي قزر جرخي املكف « ةنس لك يف جرخت مهقازرآ تناك نإ رظني مث « لام ا

 . كلذب يضاقلا مكح دعب يأ :ش ( ءاضقلا دعب جرخو رهشأ ةتس لك يف جرخي ناك نإو

 رهشلا نم هتصحب قزر لك نم ذخؤي رهش لك يف جرخي ناك نإو . ةيدلا سدس هنم ذخؤي ) م
 كلذ قزر نم ذخأ رثكأ وأ مويب ءاضقلا دعب جرخ نإو ‹ ثلثلا رادقم ةنس لك يف ىفوتسملا نوكي ىتح

 ةيطعألا يف ةيدلا تضرف ةنس لك يف ةيطعأ وأ رهش لك يف قازرآ مهل تناك نإو « رهشلا ةصحب رهشلا

 هنم ءادألا رسعتيف تقولا ةيافكل قزرلا نأل وأ ‹ رثكأ ةيطعألا نأل امإ ٠ رسيأ هنأل ؛ قازرألا نود

 يف اونوكيل ) :م كلذك تسيل تايطعألاو « مهب ارارضإ نوكي هنم ذخألاو :ش (تايطعألاو
 مهل ررضلا لصحي ال هنأل :ش ( مهيلع رسيتيف ) :م اهيلإ جيتحا ىتم ينعي ( ةرصنلاب نيمئاق ناويدلا

 . كلذب

 لخدأو ):م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م خسنلا رثكأ يفو « لتاقلا لخدأو
 ىنعم الف لعافلا وه ):م لتاقلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ مهدحأك يدؤي اميف نوكيف ةلقاعلا عم لتاقلا

 ارابتعا ةيدلا نم ءيش لتاقلا ىلع بجي ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . هريغ ةذخاؤمو هجارخإل

 الف هيلع لكلا بجي ال اذهلو « هيلع ىقبت الف ةلقاعلا ىلإ لوح مكحلا نأل :ش ( لكلاب ءزجلل

 :م لتاقلا نع بوجولا يفن يف يأ :ش ( هنع يفنلا يف ) :م لكلاب ءزجلل ارابتعا ًاضيأ ءزجلا بجي

 . اًروذعم لتاقلا توك وه لكلاب ءزجلا رابتعا يف عمجلا هجو يأ :ش ( ًاروذعم هنوک عماجلاو )
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 ءيربلاف ًاروذعم ءىطاخلا ناك ولو . ءزجلا باجيإ كلذك الو « هب فاحجإ لكلا باجيإ : انلق

 ىلع سيلو « ٠١( ةيآلا : ءارسإلا) € ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو # : ىلاعت هللا لاق . ىلوأ هنم

 عم لقعيال: -هنع هللا يضر- رمع لوقل لقع ناويدلا يف ظح هل ناك نم ةيرذلاو ءاسنلا

 ال سانلاو « هتبقارم مهكرتل ةرصنلا لهأ ىلع بجي امنإ لقعلا نألو . ةأرما الو يبص ةلقاعلا

 ىلعو . ةيزجلا وهو ةرصنلا نع فلخ وه ام مهيلع عضوي ال اذهلو « ءاسنلاو نايبصلاب نورصانتي
 ‹ ةيدلا نم امهيلع ءيش ال ةأرما وأ ًايبص لتاقلا ناك ول اذه

 ‹ ءزخلا باجيإ كلذك الو ) :م ةيلكلاب باهذإ يأ :ش ( هب فاحسجإ لكلا باجيإ : انلق ) :م

 نع ءارب مهنأل « مدلاب اوثولتي مل ةلقاعلا نأل :ش ( ىلوأ هنم ءيربلاف اروذعم ئطاخلا ناك ولو

 4 ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو :  ىلاعت هللا لاق ) :م ىلوأ ءيربلا ريغ ىلع بوجولا ناكو « ةيانجل ا

 عستت ملاذإامك « اهنع لتاقلا ةمذ ولخت الف لتقلاب تبجو ةيد اهنألو :ش ٠١( ةبآلا : ءارسإلا)

 . لاملا تیب یف لام الو ةلقاعلا

 مل نم ةيرذلاب دارأ :ش ( لقع ناويدلا يف ظح هل ناك نمم ةيرذلاو ءاسنلا ىلع سيلو ) :م

 . لمنلا راغص وهو رذلا نم ةذوخأم ةغللا يف دالوألا دالوأ ةيرذلاو « غلبي

 ىلعاذكو «ةلقاعلا عم نالقعي ال يبصلاو ةأرملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق

 يبأو كلام نع انباحص ضعب ىكحو « رهاوظلا باحصأو يعفاشلاو كلام لوق وهو ريقفلا

 «ينغلاك ناكف « ةرصنلا لهأ نم هنأ دمحأ نع ةياور وهو «لمحتلا يف لخدي ريقفلا نأ : ةفينح

 اذه :ش ( ةارما الو يبص ةلقاعلا عم لقعب ال :-هنع ىلاعت هللا يضر-رمع لوقل ) :م لوألا حيحصلاو

 ال :لاق هنأ - هنع ىلاعت هللا ىضر- باطخلا نب رمع ىور دقو : يزارتألا لاقو . بيرغ

 . «يفاكلا حرش» يف اذك « ةأرما الو يبص ةلقاعلا عم لقعي

 ال سانلاو ) :م يناجملا يأ :ش ( هتبقارم مهكرتل ةرصنلا لهأ ىلع بجي اغنإ لقعلا نألو ) :م

 ينعي :ش ( ةيزجلا وهو ةرصنلا نع فلخ وهام مهيلع عضوي ال اذهلو « ءاسنلاو نايبصلاب نورصانتي

 ( ةيدلا نم امهيلع ءيش ال ةآرما وأ اَّيبص لتاقلا ناك ول اذه ىلعو ) :م مهنايبصو ةمذلا لهآ ءاسن يف

 فلتخا ؟ءيش امهيلع بجي له اًيبص وأ ةأرما لتاقلا ناك ول : « ناخ يضاق یواتف» يفو :ش

 . هيف خياشملا

 لتاقلا وبأ اذكو « اًنونجم وأ ةأرما وأ اًيبص ناك ءاوس ةلقاعلا كراشي لتاقلا نأ : حيحصلاو

 بألا يفو « جوزلا ةلقاع نوكت ال ةآرملااذكو . ةأرملا ةلقاع نوكي ال جوزلاو ؛ ةلقاعلا نم هنباو
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 رصنبي هنأل ؛ لقاوعلا دحأ هنأ رابتعاب لتاقلا ىلع ةيدلا نم ءزج بوجو نأل ؛ لجرلا فالخب

 يبنلا جاوزآ ضرفك ةرصنلل ال ةنوعملل ءاطعلا نم امهل ضرفلاو « امهيف دجوي ال اذهو «هسفن

 ناك اذِإ هنأ هب دیری « رخآ رصم نع رصم لهآ لقعي الو . نهنع هللا يضرو مالسلاو ةالصلا هيلع

 يف برقلا رابتعاب ناک ولو .هدوجو دنع ناویدلاب رصانتلا نأل ؛ ةدح ىلع هناويد رصم لك لهآل

 ؛ مهداوس لهآ نم رصم لك لهآ لقعيو رخآ رصم لهأ نم هيلإ برقأ هرصم لهآأفىنكسلا

 ىنعم رابتعاب رصملا لهأ مهلقعيف مهب اورصنتسا رمأ مهبزح اذإ مهنإف ‹ رصملا لهأل عابتا مهنأل

 هنأل ؛ ةفوكلا لهأ هنع لقع ةفوكلاب هناويدو ةرصبلاب هلزنم ناك نمو . ةرصنلا يف برقلا

 راد يف ليتق دجو ول هنأ :لقاعملا باتك لبق رم امل ةفلاخم ةلأسملا هذهو : يكاكلا لاقو

 ال ةأرملا نأ نيمدقعملا ةياور ىلع اذه نوكي نأ نكي نيرخأتملادنع ةلقاعلا كراشت ةأرملا نأ ةآرما

 . روصلا نم ةروص يف لقاوعلاب لحخدت

 ىلع ةيدلا نم ءزج بوجو نأل ) :م ةلقاعلا عم هيلع بجي ثيح :ش ( لجرلا فالخب ) :م

 هنع عني يأ « هسفن رصني لجرلا نأل يأ :ش ( هسفن رصني هنأل ؛ لقاوعلا دحأ هنأ رابتعاب لتاقلا

 يبصلا نم يأ :ش ( امهیف دجوي ال ) :م هريغ نم هعنم وأ سفنلا رصن يأ :ش ( اذهو ) :م هریغ

 . هنعامهزجعل ةأرملاو

 ءاطعلا نم ) :م ةأرملاو ‹ يبصلل يأ « امهل ضرفلاو :هلوقب باجأف « ةرصنلا عني وهو ءاطعلا

 :ش ( ةرصنللال ):م كلذ وحنو لزنملا ظفحو ةطايخلاو خبطلاب دجلا ةنوعمل يأ :ش (ةنوعملل

 نهل ضرف هنإف :ش ( نهنع هللا يضرو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا جاوزأ ضرفك ) :م امهفعضل

 .ةرصنللال ةنوعملل

 فنصملا اهحضوأ ء٠ لصألا» لئاسم نم هذه :ش ( رخآ رصم نع رصم لهآ لقعي الو ) :م

 ؛ ةدح ىلع ناويد رصم لك لهأل ناك اذإ هنأ ) :م هركذ يذلا اذهب يأ :ش ( هب دیری ):م : هلوقب

 لهأف ىنكسلا يف برقلا رابتعاب ):م ءرصانتلا يأ :ش ( ناك ولو . هدوجو دنع ناويدلاب رصانتلا نأل

 لهأل عابتأ مهنأل ؛ مهداوس لهآ نم هرصم لک لهآ لقعيو ‹ رخآ هرصم لهأ نم هيلإ برقأ رصم

 . ىرقلا يأ قاوسلا لهأ نإف يأ :ش ( مهنإف ؛رصملا

 (مهب اورصنتسا ) :م ةجعزملا رومألا نم :ش ( رمأ ):م مهباصأ اذإ يآ :ش ( مهبزح اذإ ) :م

 هلزنم ناك نمو . ةرصنلا يف برقلا ىنعم رابتعاب رصملا لهآ مهلقعيف ) :م رصملا لهأب : يأ :ش

 م ةرصبلاب هلزنب ناك نم نأل يأ :ش ( هنأل ؛ ةفوكلا لهأ هنع لقع ةفوكلاب هناويدو ةرصبلاب
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 مكح هعم رهظي الف رهظأ ناويدلاب راصنتسالا نأ لصاحل او . هناريجب ال هناويد لهأب رصنتسي

 ام ىلع بسنلاب ةرصنلا ناويدلا دعبو « هريغو ىنكسلا برقو ءالولاو بسنلاو ةبارقلاب ةرصنلا

 هل سیلو رصملا لهآ نم ةيانج ىنج نمو . لقاعملا لئاسم روص نم ريثك جرخبي اذه ىلعو < هانيب
 رصملا كلذ نم ناويدلا لهأ هنع لقع رصملا هنكسمو هيلإ برقأ ةيدابلا لهأو ءاطع ناويدلا يف

 لهآ نع نوبذي نيذلا نأل ؛ حيحص وه : ليق « ةبارق ناويدلا لهأ نيبو هنيب نوک نآ طرتشی ملو

 لهآ هب نوصخي الو رصملا لهأ نم ناويدلا لهأ مهنع نوعفديو مهترصنب نوموقيو رصلا
 ةيدابلا لهو : لاق ثيح « هيلإ ةراشإ باتكلا يفو ‹ مهل ًابيرق ناك اذإ هليوأت :ليقو . ءاطعلا

 لهآ نم هيلإ برقأ

 . ( هناریجب ال هناوید لهأب رصنتسی)

 اًقالخ اندنع :ش ( رهظأ ناويدلاب ) :م ةرصنلا بلط يأ :ش ( راصنتسالا نأ لصاحلاو ) :م

 ةفوكلاب امهدحأ ناويد مأو بأل نيوحخأ نأ ول :«طوسيملا» يف لاق اذه نعو . ةثالثلا ةمئألل

 الف) :م هناويد لهأ دحاو لك نع لقعي امنإو « هبحاص امهدحأ لقعي مل ةرصبلاب رخآلا ناويدو

 برقو ءالولاو بسنلاو ةبارقلاب ةرصنلا مكح ) :م ناويدلاب راصنتسالا عم يأ :ش ( هعم رهظی

 هب راشأ :ش ( هانيب ام ىلع بسنلاب ةرصنلا ناويدلا دعبو ) :م ددعلاو فلحلا وه :ش ( هريغو ىنكسلا

 . هتلیبق هتلقاعف ناويدلا لهآ نم نکی مل نمو : هلوق ىلإ
 :ش ( لقاعملا لئاسم روص نم ريثك جرخي ):م لصألا اذه ىلعو يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 مهباسنآ يف نيفلتخم دحاو ناويد نم ناسارخ لهأ نم اًموق نأ ولو :« طوسبملا» يف هركذ ام اهنم

 هریغ ناک نإو « هتیار لهآ هنع لقع ةيانج مهضعب ینج برقلا هل نم مهنمو « ءالو هل نم مهنم

 . ةداع هتريشع ىلإ راصنتسالا يف عجري ال رمأ هنأل بسنلا يف هيلإ برقآ
 يأ :ش ( هيلإ برقأ ةيدابلا لهأو ءاطع ناويدلا يف هل سيلو رصملا لهأ نم ةيانج ىنج نمو ) :م

 نيبو هنيب نوكي نأ طرتشي ملو رصملا كلذ نم ناويدلا لهآ هنع لقع رصملا هنكسمو ) م اًبسنو ةبارق

 يأ :ش ( نوبذي نيذلا نأل ؛ حيحص ):م طارتشالا مدع يأ :ش ( وه :ليق « ةبارق ناويدلا لهأ

 :ش (رصملا لهآ نم ناويدلا لهآ مهنع نوعفديو مهترصنب نوموقيو رصملا لهأ نع ) :م نوعفدي

 ال يآ :ش ( ءاطعلا لهأ هب نوصخي الو) :م نيذلا نأل : هلوق ينعأ < نألربحخ هنأل عوفرم

 . ءاطعلا لهأ بنذلاب نوصخي

 ابيرق ناك اذإ ) :م روكذملا طارتشالا مدعب لاق نم لوق ليوأت يأ :ش ( هليوأت : ليقو ) :م

 لهآ نم هيلإ برق ةيدابلا لهأو :لاق ثيح « هيلإ ةراشإ باتكلا يفو ) :م مهل ةبارق اذ يأ :ش (مهل
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 ةردقلا تناكف « اناكم مهنم برقأ رصملا لهأو ةبارقلا مكحب مهيلع بوجولا نأل اذهو « رصللا

 نكسم ال رصملا يف الزان يودبلا ناك ولو . ةعطقنملا ةبيغلا ةلأسم ريظن راصو « مهل ةرصنلا ىلع

 ةيدابلا لهأ نأ امك « هيف هل نكسم ال نم نورصني ال ءاطعلا لهأ نأل ؛ رصملا لهآ هلقعي ال هيف هل

 ةفورعم لقاوع ةمذلا لهأل ناك نإو . مهب رصتني ال هنأل ؛ مهيف لزانلا رصملا لهأ نع لقعت ال

 يف مالسإلا ماكحأ اومزتلا مهنأل ؛ ملسملا ةلزنمب هتلقاع ىلع هتيدف ًاليتق مهدحأ لتقف اهب نولقاعتي

 مل نإو . مهقح يف دوجوم رصانتلا ىنعمو ‹ رارضألا نع ةمصاعلا يناعملا يف اميس ال تالماعملا

 قح يف امك « هيلع اهب ىضقي موي نم نينس ثالث يف هلام يف ةيدلاف ةفورعم ةلقاع مهل نكت

 مل اذإف ‹ تدجو ول نإ ةلقاعلا ىلإ هنع لوحتي امنإو « لتاقلا ىلع بوجولا نآ انيب امل «ملسملا

 راد يف نیملسم نیرجات ةلزنمب هيلع تيقب دجوت

 . رصملا لهأ نم اًبسن هيلإ برقأ يأ :ش ( رصملا

 رصملا لهأو ةبارقلا مكحب مهيلع بوجولا نأل ) :م ةبارقلا طارتشا يأ :ش (اذهو ) :م

 ىلع بوجولا ماقتسا اذكه ناك اذإ هنأل :ش ( مهل ةرصنلا ىلع ةردقلا تناكف « اًناكم مهنم برقأ

 اًناكم برقأ مهنأل كلذو « مهيف ءاطع هل نكي مل نإو بسنلا يف ةبارقلا رابتعاب ناويدلا لهأ

 . اًبسن برقأ ةيدابلا لهأ ناك نإو « ةرصنلا ىلع ردقأ اوناكف

 (ةعطقنملا ةبيغلا ةلاسم ريظن ) :م ةلأسملا هذه يأ تراصو : خسنلا ضعب يف :ش ( راصو ) :م

 ىلع ردقأ هنأل « ةعطقنم ةبيغ اًبئاغ برقألا يلولا ناك اذإ جوزي نأ دعبألا يلولل نأ ينعي :ش

 . كلذ ريظن اذهف « اهحلاصم ةماقإ

 رصملا لهأ هلقعي ال ) :م رصملا يف يأ :ش ( هيف هل نكسم ال رصملا يف زان يودبلا ناك ولو ) :م

 نأ امك) :م رصملا لهأ هلقعي ال رصملا يف يآ :ش ( هيف هل نكسم ال نم نورصني ال ءاطعلا لهأ نأل <

 ( مهب رصتني ال ) :م مهيف لزانلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ مهيف لزانلا رصملا لهأ نع لقعت ال ةيدابلا لهأ

 . مهيف هنكسم نكي مل اذإ يأ :ش

 ةلزنمب هتلقاع ىلع هتيدف ًاليتق مهدحأ لتقف اهب نولقاعتي ةفورعم لقاوع ةمذلا لهأل ناك نإو ) :م

 :ش ( رارضألا نع ةمصاعلا يناعملا يف اميس ال تالماعملا يف مالسإلا ماكحأ اومزتلا مهنأل ؛ ملسملا

 نكت مل نإو ‹ مهقح يف دوجوم رصانتلا ىنعمو ) :م ةيدلا بوجوو صاصقلاو فذقلاو ةقرسلا دحك

 . يمذلا لام يف يأ :ش ( هلام يف ةيدلاف ةفوزعم هلقاع ) :م ةمذلا لهأل يأ :ش ( مهل

 ‹ لتاقلا ىلع بوجولا نأ انيب امل ملسملا قح يف امك هيلع اهب ىضمقي موي نم نينس ثالث يف ) :م

 برحلا راد يف نيملسم نيرجات ةلزنمب هيلع تيقب دجوت مل اذإف « تدجو نإ ةلقاعلا ىلإ هنع لوحتي امنإو
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 ‹ هنع نولقعي ال مالسإلا راد لهأ نأل ؛هلام يف هيلع ةيدلاب ىضقي هبحاص امهدحأ لتق برحلا

 مدعل رفاك نع ملسم الو ملسم نع رفاك لقعي الو « مهترصنب سيل لتقلا اذه نم هنكقو
 : اولاق « ةدحاو ةلم هلك رفكلا نأل ‹ مهللم تفلتخا نإو مهنيب اميف نولقاعتي رافكلاو «رصانتلا

 ال نأ يغبني ىراصنلاو دوهيلاك ةرهاظ تناك اذإ ام « ةرهاظ مهنيب اميف ةاداعملا نكت مل اذإ اذه

 ناك ولو . رصانتلا عاطقنال- هللا همحر- فسوي يبأ نع اذكهو « ضعب نع مهضعب نولقاعتي

 يضقي هنإف «يضاقلا ىلإ عفر مث ةرصبلا ىلإ هناويد لوحف ءاطع اهب هلو ةفوكلا لهأ نم لتاقلا

 لهآ نم هتلقاع ىلع يضقي -ىلاعت هللا همحر -رفز لاقو . ةرصبلا لهأ نم هتلقاع ىلع ةيدلاب

 ‹ تققحت دقو ةيانجلا وه بجىملا نأل ؛- هللا همحر- فسوب يبأ نع ةياور وهو « ةفوكلا

 لوح اذإ امك راصو « ةفوكلا لهأ هتلقاعو

 قلطأ اغإو :ش ( هنع نولقعي ال مالسإلا راد لهأ نأل ؛ هلام يف هيلع ةيدلاب ىضقي هبحاص امهدحأ لتق

 نأل « ًاطخ وأ ادمع لتقلا ناك ءاوس هلام ىف بجت ةيدلا نأل ءًاطخلاو دمعلا لمشيل ليتقلا

 باتك يف « هرصتخم »يف يخركلا حرص هبو « برحلا راد يف تعقو ةيانج لقعت ال ةلقاعلا
 .«ريسلا»

 :ش ( لتقلا اذه نم ) :م برحلا راد يف نيلخادلا نيرجاتلا دحأ نكمت يآ :ش ( هنكمتو ) :م

 لهأ هنع لقعيالف مالسإلا لهأ ةرصنب يأ :ش ( مهترصنب سیل ) :م هبحاص لتق نم يآ

 . هلام يف بجي لب « مالسإلا

 ىلع لقعلا ءانب نأل :ش ( رصانتلا مدعل رفاك نع ملسم الو ملسم نع رفاك لقعيالو ) :م

 نأل ؛ مهللم تفلتخا نإو مهنيب اميف نولقاعتي رافكلاو ):م نيدلا فالتخا عم رصانت الو « رصانتلا

 اذإ امأ ‹ ةرهاظ مهنيب اميف ةاداعملا نكت مل اذإ اذه ) :م : خياشملا يأ :ش ( اولاق « ةدحاو ةلم هلك رفكلا

 يبآ نع اذكهو ‹ ضعب نع مهضمعب نولقاعتي ال نأ يغبني ىراصنلاو دوهيلاك ةرهاظ تناك
 ةاداعملا روهظ دنع :ش ( رصانتلا عاطقنال ) :م فسوي يبأ نع اذكه يأ :ش ( - هللا همحر-فسوي

 ضعب يفو :ش ( ةرصبلا ىلإ هناويد لوحف ءاطع اهب هلو ةفوكلا لهأ نم لتاقلا ناك ولو ) :م

 نم هتلقاصع ىلع ةيدلاب يضقي هنإف « يضاقلا ىلإ عفر مث ) :م لتقلا دعب يأ « هناويد لعج : خسنلا
 يأ :ش ( ةياور وهو « ةفوكلا لهأ نم هتلقاع ىلع يضقب :-ىلاعت هللا همحر- رفز لاقو . ةرصبلا لهأ

 نأل ) :م ةثالملا ةمئألا لوق سايق وهو :ش (- هللا همحر-فسوي يب نع ) :م ةياور رفز لوق

 دعب لوح اذإ امك راصو ) :م لاحلل واولا :ش ( ةفوكلا لهأ هتلقاعو « تققحت دقو « ةيانحلا وه بجىملا
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 ىلإ لقتني ءاضقلابو ‹ لثملا وه بجاولا نأ انركذ امل ءاضقلا دنع بجي امنإ لاما نأ انلو ءاضقلا دعب

 نوكي نم هنع لمحتي كلذك ناك اذإو . هتلقاع هنع لمحتتو لتاقلا ىلع بوجولا اذكو « لاملا
 « كلذ دعب لقتني الف ‹ ءاضقلاب ررقت دق بجاولا نأل ءاضقلا دعب ام فالخب « ءاضقلا دنع هتلقاع
 . ةرصبلاب هؤاطعو « ءاطعلا نم ذخؤت اهنأل ؛ ةرصبلاب « هئاطع نم ذخؤت لتاقلا ةصح نكل
 نأل ؛ بسنلا يف لئابقلا برقأ مهيلإ مضي ثيح « مهيلع ءاضقلا دعب ةلقاعلا تلق اذإ ام فالخب

 « مهيلع هب يضق ال نيلمحتملا ريثكت مضلا يفو « لاحب زوجي الف لوألا مكح لاطبإ قتلا يف
 «ءاطع هل سيلو ةفوكلاب هنكسم لتاقلا ناك ول اذه ىلعو ءهلاطبإ ال لوألا مكحلا ريرقت هيف ناكف

 ىلع اهب ىضق ناك ولو . ةرصبلا لهأ ىلع ةيدلاب ىضق ةرصبلا نطوتسا ىتح هيلع ضقي ملف
 ةيدلاب ىضقي ءاضقلا لبق يلتقلا دعب ناويدلاب قحلأ اذإ يودبلا اذكو ‹ مهنع لقتني مل ةفوكلا لهأ
 موق ناك اذإ ام فالخب اذهو .مهنع لوحتي ال ةيدابلاب هتلقاع ىلع ءاضقلا دعبو ءناويدلا لهأ ىلع

 ثالث يف مهلاومأ يف مهيلع ةيدلاب ىضق ةيدابلا لهأ نم

 . (ءاضقلا

 ‹ لالا ىلإ لقتني ءاضقلابو « لثملا وه بجاولا نأ انركذ ال ءاضقلا دنع بجي امنإ لاملا نأ : انلو ) :م

 دنع هلتقاع نوکی نم هنع لمحتی كلذك ناک اذإو . هتلقاع هنع لمحتتو لتاقلا ىلع بوجولا اذكو

 ةفوكلا لهأ نم هتلقاع ىلع ةيدلاب يضق اذإ فالخب ينعي :ش ( ءاضقلا دعب ام فالخب « ءاضقلا

 :م . مهنع لقتني ال ةفوكلا لهأ نم هتلقاع ىلع ةيدلا تناك ةرصبلا ناويد ىلإ هؤاطع لوح مث

 ؛ ةرصبلاب هئاطع نم ذخۆت لتاقلا ةصح نكل ‹ كلذ دعب لقتني الف < ءاضقلاب ررقت دق بجاولا نأل)

 . ( ةرصبلاب هؤاطعو « ءاطعلا نم ذخؤت ) :م ةيدلا نأل يأ :ش ( اهنأل

 ثيح « مهيلع ءاضقلا دعب ) :م مهضعب توجب ةلقاعلا يأ :ش ( ةلقاعلا تلق اذإ ام فالخب ) :م

 مضلا يفو « لاحب زوجي الف لوألا مكح لاطبإ لقنلا يف نأل < بسنلا يف لئابقلا برقأ مهيلإ مضي

 ىلع يأ :ش (اذه ىلعو « هلاطبإ ال لوألا مكحلا ريرقت هيف ناكف « هيلع هب يضق امل نيلمحتملا ريثكت

 نطوتسا ىتح هيلع ضقي ملف ءاطع هل سيلو ةفوكلاب هنكسم لتاقلا ناك ول ):م روكذملا مكحلا اذه

 يودبلا اذكو « مهنع لقتني مل ةفوكلا لهآ ىلع اهب ىضق ناك ولو ةرصبلا لهأ ىلع ةيدلاب ىضق ةرصبلا

 هتلقاع ىلع ءاضقلا دعبو « ناويدلا لهأ ىلع ةيدلاب ىضقي ءاضقلا لبق لتقلا دعب ناويدلاب قحل أ اذإ

 . ناويدلا لهأ يأ :ش ( مهنع لوحتي ال ةيدابلاب

 مهيلع ءاضقلا دعب ةفوكلا لهأ نع لقعلا لاقتنا مدع نم انلق يذلا اذه يأ :ش (اذهو ) :م
 ثالث يف مهلاومآ يف مهيلع ةيدلاب يضق ةيدابلا لهأ نم موق ناك اذإ ام فالخب ) :م ةرصبلا لهأ ىلإ
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 ةرم لوأ اهب ىضق ناك نإو « مهتايطعأ يف ةيدلا ريصت ثيح ءاطعلا يف مامإلا مهلعج مث نينس

 ‹ مهلاومأ مهتايطعأو مهلاومأ يف اهب ىضق هنأل ؛ لوألا ءاضقلا ضقن هيف سيل هنأل ؛ مهلاومأ يف

 . «ءاطعلا لهأ نم اوراص اذإ رسيأ ءاطعلا نم ءادألاو « ءادآ لاومألا رسيأ يف ىضقت ةيدلا نأ ريغ

 « مهارد ءاطعلاو لبإلاب ءاضقلا ناك نأب هيلع هب ىضق ام سنج نم ءاطعلا لام نكي مل اذإ الإ

 لام نم كلذ ىضقي نكل « لوألا ءاضقلا لاطبإ نم هيف امل ًادبأ مهاردلا ىلإ لوحنت ال ذئنيحف

 ةالصلا هيلع هلوق كلذ ديؤي ‹ مهب ةرصنلا نأل ؛ هالوم ةليبق قتعملا ةلقاعو : لاق . رسيأ هنأل ءاطعلا

 رصانتي ءالو هنأل ؛ هتليبقو هالوم هنع لقعي ةالاوملا ىلومو : لاق . « مهنم موقلا ىلوم »: مالسلاو

 : لاق . ءالولا باتك يف رم دقو « ىلاعت هللا همحر- يعفاشلا فالخ هيفو « ةقاتعلا ءالو هبشأف هب

 . ًادعاصف رشعلا فصن لمحتتو « ةيدلا رشع فصن نم لقأ ةلقاعلا لقعت الو

 يف ةرم لوآ اهب يضق ناك نإو « مهتايطعأ يف ةيدلا ريصت ثيح ءاطعلا يف مامإلا مهلعج مث « نينس

 نأ ريغ « مهلاومأ مهتايطعأو مهلاومأ يف اهب يضق هنأل ؛ لوألا ءاضقلا ضقن هيف سيل هنأل ؛ مهلاومأ

 نكي مل اذإ الإ ‹ ءاطعلا لهأ نم اوراص اذإ رسيأ ءاطعلا نم ءادألاو ءءادآ لاومألا رسيأ نم ىضقت ةيدلا

 ىلإ لوحتت ال ذئنیحف « مهارد ءاطعلاو لبإلاب ءاضقلا ناك ناب هيلع هب يضق ام سنج نم ءاطعلا لام

 نكل ‹ مهيلع :ش ( ءاطعلا لام نم كلذ ىضقي نكل < لوألا ءاضقلا لاطبإ نم هيف ام ادبأ مهاردلا

 . رسيأ هنم ءادألا نأل يأ :ش ( رسبأ هنأل ) :م اياطعلا لام نم لبإلا ىلإ كلذ ىضقي

 نأل ؛ هالوم ةليبق ):م ءاتلا حتفب :ش ( قتعملا ةلقاعو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 باحصأ لاق هبو « ىلعألا نم لفسألا ىلوم لقعيالو « هيف فالتخالا اذهو :ش (مهب ةرصنلا

 م هالوم قتعملا ةلقاع نوك يأ :ش ( كلذ ديؤي ) :م لقعي :لوق يف يعفاشلاو دمحأو كلام

 ثيدحلا اذه :ش ( مهنم موقلا ىلوم ) :م: يب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع : هلوق)

 ۰ . ةاكزلا يف مدقت

 هب رصانتي ءالو هنأل ؛ هتليبقو هالوم هنع لقعي ةالاوملا ىلومو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 اذإ :كلام لاقو « اًضيأ دمحأو :ش ( -ىلاعت هللا همحر-يعفاشلا فالخ هيف « ةقاتعلا ءالو هبشأف

 ينعي :ش ( ءالولا باتك يف رم دقو ) :م مهعم نيذلا موقلا ىلع هلقعف هتریشع ريغ يف لجرلا ناک

 . يعفاشلا دنع ءيشب سيل ةالاوملا دقع ذإ

 فصن لمحتتو ةيدلا رشع فصن نم لقأ ةلقاعلا لقعت الو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 يف دمحم لاق ال كلذو « ادعاصف رشعلا فصن لقعتو : خسنلا ضعب يفو :ش ( ادعاصف رشعلا

 نم ىندأ يف ةلقاعلا لقعت ال : لاق ميهاربإ نب دامح نع ةفينح وبأ انربخأ : راثآلا »باتك

 . سفنلا لدب رشع فصن ةحضوملا شرإو ةحضوملا

۳۷۹ 



 : لك هللا لوسر ىلإ ًاعوفرمو هيلع افوقوم -امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح هيف لصألاو
 شرإو . « ةحضوىملا شرأ نود ام الو ًافارتعا الو احلص الو ًادبع الو ًادمع لقاوعلا لقعت ال»
 ‹ ليلقلا يف فاحجإ الو فاحجإلا نع زرحتلل لمحتلا نألو « سفنلا لدب رشع فصن ةحضوملا

 لام يف نوكي كلذ نم صقن امو : لاق . عمسلاب فرع لصافلا ريدقتلاو « ريثكلا يف وه اغإو

 هيلإ بهذ امك ةلقاعلا ىلع لكلا بجيف « ريثكلاو ليلقلا نيب ةيوستلا هيف :سايقلاو ٠ يناجلا
 ءانيور امب هانكرت انأ الإ ءىش ةلقاعلا ىلع بجي ال نأ يف ةيوستلا وأ - هللا همحر- يعفاشلا

 ةلقاعلا ىلع نينجا شرأ بجوأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امو

 اًفوقوم - امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح ) :م بابلا اذه يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م
 امالو اًنارتعا الو اًحلص الو ادبع الو ادمع لقاوعلا لقعت ال » : هلوقب يب هللا لوسر ىلإ اعوفرمو هيلع
 سابع نبا نع مهبتك يف انباحصأ ركذو : هلوقب اذه يزارتألا ركذ :ش ( “ ةحضوملا شرأ نود
 ملو همالك نم هلعجو يبعشلا ىلإ هدانسإب ثيدحلا اذه ديبع وب ركذ :لاق مث . هرخآ ىلإ
 . ىهتنا « ةحضوملا شر نود ام الو هلوق رکذی

 ىبأ نب نمحرلا دبع ىنثدح : لاقف ىنابيشلا نسحلا نب دمحم ركذام فوقوملا : تلق
 دمع ةلقاعلا لقعت ال : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نب هللا دبع نع هيبأ نع دانزلا
 شرأ ثيدحلا يف سيلو بيرغف عوفرلاامأو .كولمملا ىنجامالو اًقارتعاالواًحلص الو
 نود ام ةلقاعلا لقعت ال : لاق يعخنلا نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا جرخأ نكلو . ةحضوملا
 . فارتعالاالو حلصلا الو دمعلا لقعي الو ‹ ةحضوملا

 فاحجإ الو « فاحجإلا نع زرحتلل لمحتلا نألو « سفنلا لدب رشع فصن ةحضوملا شرأو ) :م
 لصفلا وه لصافلاب دارأ :ش ( عمسلاب فرع لصافلا ريدقتلاو « ريثكلا يف وه امنإو ‹ ليلقلا يف
 نبا هرکذ يذلا وهو « صنلاب فرع وهو « همدعو لمحتلا يف هنود ام نيبو ةحضوملا شرأ نيب

 . يبعشلاو يعخنلا ميه اریو « سابع

 صقن ام يأ :ش ( يناجلا لام يف نوكي كلذ نم صقن امو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م
 ةيوستلا ) :م لقعلا يف يأ :ش ( هيف سايقلاو ) :م يناجلا لام يف كلذ نوكي ةيدلا رشع فصن نم
 ال نأ يف ةيوستلا وأ «يعفاشلا هيلإ بهذ امك ةلقاعلا ىلع لكلا بجيف « لمحتلا يف ذ ريثكلاو ليلقلا نيب

 :م سايقلا يأ :ش ( هانک رت انآ الإ ) :م مهنع ةيانجلا رودص مدعب :ش (ءيش ةلقأعلا ىلع بجي

 يور امبو ) :م هريغو تايانجلا باتك يف اهانركذ يب يبنلا ثيداحأ ىلإ هب راشأ :ش ( هانیور امب)

 مدقت دقو :ش ( ةلقاعلا ىلع نينحلا شرأ بجوأ ) :م ةي يبنلا نأ يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 .هجیرخت مدقت (۱)



 هنأل ؛ لاومألا كلسم هب كلسي هنود امف تايدلا ىف رم ام ىلع لجرلا لدب رشع فصن وهو

 : لاق . سايقلاب ًاذخأ يناجلا لام يف ناك اذهلف « ميوقتلاب لالا نامض بجي امک میکحتلاب بجی

 رصانت ال هنألو . انيور امل يناجلا فارتعاب وأ حلصلاب مزل ام الو « دبعلا ةيانج ةلقاسعلا لقعت الو

 هنأل ؛ هوقدصي نأ الإ : لاق . مهنع ةيالولا روصقل ةلقاعلا نامزلي ال حلصلاو رارقإلاو « دبعلاب

 هوعفري ملو ًاطخ لتقب رقأ نمو . مهسفنأ ىلع ةيالو مهلو مهقحل ناك عانتمالاو « مهقداصتب تبث

 ليجأتلا نأل ؛ ىضقي موي نم نينس ثالث يف هلام يف ةيدلاب هيلع يضق نينس دعب الإ يضاقلا ىلإ

 . ىلوأ رارقإلاب تباثلا ىفف ةنيبلاب تباثلا ىف ءاضقلا تقو نم

 .هوجرخأ ةتسلا ةمئألا نأ نينجلا يف اذه

 (هنود امف تايدلا يف رم ام ىلع لجرلا لدب رشع فصن ) :م نود اميف يأ :ش ( وهو ) :م

 نامض بجي امك ميكحتلاب بجي هنأل ؛ لاومألا كلسم هب كلسي ) :م نينجا شرأ نود اميف يأ :ش

 :م كلذ لجألف يأ :ش (اذهلف) :م نيموقملا ميوقتب فلتملا لالا نامض يأ :ش ( ميوقتلاب لاما

 . يناجلا ىلع ةيانجلا نامض بوجو لصألا نأل :ش ( سايقلاب اخأ يناجلا لام يف ناك)

 ‹ هسفنب دبعلا ةيانج يأ :ش ( دبعلا ةيانج ةلقاعلا لقعت الو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 عم يناجلا ءايلوأ حلص يف يأ :ش ( حلصلاب مزلامالو):م لعافلا ىلإ ردصلملا ةفاضإ وهو

 رارقإب مزلي ام اًضيأ ةلقاعلا مزلي الو يأ :ش ( يناجلا فارتعاب وأ ) :م حلاصملا ةيالو روصقل يناجل ا

 نسحلا نب دمحم هركذام ىلإ هب راشأ :ش (انيور امل ):م ةلقاعلا نع رقملا ةيالو روصقل يناجل ا

 . بيرق نع رم دقو - امهنع ىلاعت هللا يضر- سايع نبا نع

 :م هزجعل :ش (دبعلاب رصانت ال ):م نأشلا نألو يأ « لوقعم ليلد :ش ( هنألو) :م

 روصقل ةلقاعلا نامزلي ال ) :م يناجلا حلص يآ :ش ( حلصلاو ) :م يناجلا رارقإ يآ :ش (رارقإلاو)

 . حلاصلاو ةيانجلاب رقملاو دبعلا نع يأ :ش ( مهنع ةيالولا
 ذئنيحف هرارقإ يف رقملا ةلقاعلا :ش ( هوقدصي نأ الإ ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( عانتمالاو ):م ةلقاعلا قداصتب يأ :ش ( مهقداصتب تبث هنأل ) :م لقعلا لمحت مهمزلي

 مهقيدصت حصيف :ش ( مهسفنأ ىلع ةيالو مهلو مهقحل ناك ):م مهيلع بوجولا عانتما

 . مهمزلیو

 :م رقملا ىلع يأ :ش ( هيلع يضق نينس دعب الإ يضاقلا ىلإ هوعفري ملو ًاطخ لتقب رقأ نمو ) :م
 يفف ةنيبلاب تباثلا يف ءاضقلا تقو نم ليجأتلا نأل ؛ ىضقي موي نم نينس ثالث يف هلام يف ةيدلاب )

 نوكت اذه ىلعف ةرصاق ةجح رارقإلاو « ةيدعتم ةجح ةنيبلا نأ ينعي :ش ( ىلوأ رارقإلاب تباثلا
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 ةنيبلاب ةفوكلاب هتلقاع ىلع ةيدلاب ىضق اذك دلب يضاق نأ ىلع ةيانحلا يلوو لتاقلا اقداصت ولو
 ءيش هيلع نكي ملو « مهيلع ةجحب سيل امهقداصت نأل ؛ ةلقاعلا ىلع ءيش الف ةلقاعلا امهبذكو

 ‹ امهقح يف ةجح امهقداصتو ءاضقلاب ةلقاعلا ىلع تررقت امهقداصتب ةيدلا نأل ؛ هلام يف

 هتصح قح يف هنأل ؛ هتصح ردقب همزلي ذئنيحف « مهعم ءاطع هل نوكي نأ الإ « لوألا فالخب

 ناك اطخ هلتقف دبعلا ىلع رحلا ىنج اذإو : لاق . مهيلع رقم ةلقاعلا قح يفو « هسفن ىلع رقم

 يف بجت : يعفاشلا يلوق دحأ يفو « اناصأ نم فرع ام ىلع سفنلا لدب هنأل ؛ هتميق هتلقاع ىلع

 ‹ هدنع لاملا لدب هنأل ؛ هلام

 تقو نم ةلجؤم بجي ًاطخ ناك اذإ ةنيبلاب تباثلا لتقلا يف ةيدلا مث « رارقإلا نم ىوقأ ةنيبلا
 . ةنيبلا نم ىندأ رارقإلا نأل « ىلوأ رارقإلاب تباثلا يفف « توملا تقو نم ال ءاضقلا

 ءةنيبلا ركذب اقداصت : خسنلا ضعب يف عقو اذك :ش ( ةيانجلا يلوو لتاقلا اقداصت ولو ) :م

 يلوو لتاقلا قداصت ولو :خسنلا ةماع يفو « بصاوعلا ىولحلا ةغل ىلع الإ ءيجي ال اذهو

 ءيش الف ةلقاعلا امهبذكو ةنيبلاب ةفوكلاب ةلقاعلا ىلع ةيدلاب ىضق اذك دلب يضاق نأ ىلع ) :م ةيانجل ا

 . ةلقاعلا ىلع يأ :ش ( مهيلع ةجحب سيل امهقداصت نأل ؛ ةلقاعلا ىلع

 :م قداصتلا اذهب اًضيأ ءيش لتاقلا ىلع نكي مل يأ :ش ( هلام يف ءيش هيلع نكي ملو ) :م

 :ش (لوألا فالخب « امهقح ىف ةجح امهقداصتو ءاضقلاب ةلقاعلا ىلع تررقت امهقداصتب ةيدلا نأل)

 هسفن ىلع ةجح هرارقإ نأل « هلام يف ةيدلاب هيلع ىضقي ثيح ًاطخ لتقب رقأ اذإ ام هب دارأ

 . اًضيأ هيلع ليتقلا يلو يعديو

 ىلع ةيدلا نأ لتاقلا عم قداصت هنأل « هيلع ليتقلا يلو يعدي ال هيف نحن اميف انه اهو

 ءانشتسا :ش ( نوكي نآ الإ ):م ءيش لتاقلا ىلع نوكي الف مهيلع يضاقلا اهب ىضق دقو ةلقاعلا

 ؟ هتصح ردقب همزلی ذئنیحف « مهعم ءاطع هل ) :م نوکي نأ الإ يأ . ءيش هيلع نکي ملو : هلوق نم

 .هسفن ىلع رقأ اب ذخؤيف :ش ( مهيلع رقم ةلقاعلا تح يفو « هسفن ىلع رقم هتصح قح يف هنأل

 (هتميق هتلقاع ىلع ناك طخ هلقتف دبعلا ىلع رحلا ىنج اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لدب هنأل ):م هتلقاع ىلع ةيدلا يأ تناك : خسنلا ضعب يفو . ةيدلا وهو لقعلا ناك يأ :ش

 . ًاطخ ليتقلا ناك اذإ ةلقاعلا ىلع بوجولا نأ :ش ( انلصأ نم فرع ام ىلع سفنلا

 بجت : يناثلا هلوق يفو . كلام لاق هبو :ش ( هلام يف بجت :يعفاشلا يلوق دحأ يفو ) :م

 :م لتقلا يف بجاولا نأل يأ :ش ( هنأل ):م دمحأ لوقو ينزملا رايتخا وهو ءانلوقك هتلقاع ىلع

 . يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع لاملا لدب)
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 هب كلسي هنأل ؛ ةلقاعلا هلمحتت ال دبعلا نم سفنلا نود امو « تغلب ام ةغلاب هتميق بجوي اذهلو

 نم رم دقو « رحلا يف امك هلمحنت ةلقاعلا : هيلوق دحأ يفو « فرع ام ىلع اندنع لاومألا كلسم

 نيملسملا ةعامج نأل ؛ لالا تيب يف ةيدلاف ةلقاع هل نكي مل اذإ لتاقلا نإ : انباحصأ لاق . لبق

 ‹ لاملا تيبل هثاريم ناك تام ول اذهلو « كلذب ضعب نم صخأ مهضعب سيلو « هترصن لهأ مه

 ةيدلا نأ :ةذاش ةياور- هللا همحر- ةفينح يبأ نعو . لاملا تيب مزلي ةمارغلا نم همزلي ام اذكف

 نأ الإ ‹ هنم فالتإلاو ‹ فلتم لدب هنأل ؛ لتاقلا ىلع ةيدلا بجت نآ لصألا نأ : ههجوو « هلام يف

 نباو . لصألا ىلإ مكحلا داع ةلقاع هل نكي مل اذإو . رم ام ىلع فيفختلل ًاقيقحت اهلمحتت ةلقاعلا

 تعجر بألا هاعدا مث هنع اولقع نإف . بألا نود اهنم تباث هبسن نأل ؛ همأ ةلقاع هلقعت ةنعالملا

 موي نم نينس ثالث يف بألا ةلقاع ىلع تدأ امب مألا ةلقاع

 ( تغلب ام ةغلاب هتميق ) :م يعفاشلا يآ :ش ( بجوي ) :م كلذ لجألو يأ :ش (اذهلو ) :م

 : ءاسنلا) 4 هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو > : ىلاعت هلوق قالطإل ةيدلا هيف بجاولا لوقن نحنو :ش

 عيرفتلا ليبس ىلع هركذ « لقاعملا باتك رخآ ىلإ :ش ( دبعلا نم سفنلا نود امو ) :م «(۹۲ ةيآلا

 دحأ يأ :ش ( هيلوق دحأ يفو فرع ام ىلع اندنع لاومألا كلسم هب كلسي هنأل ةلقاعلا هلمحتت ال ) :م

 ًأ :ش ( لبق نم رم دقو « رحلا يف امك ) :م ةلقاعلا يأ :ش ( هلمحتت ةلقاعلا ) :م يعفاشلا يلوق

 . كولمملا ةيانج باب دعب لصف لوأ

 اًطيقل ناك نأب :ش ( لاملا تيب يف ةيدلاف ةلقاع هل نكب مل اذإ لتاقلا نأ : انباحصأ لاق ) :م

 صخأ مهضعب سيلو « هترصن لهأ مه نيملسملا ةعامج نأل ):م : هلوق ليلدب املسم ناكو هوحنو

 ‹ لاملا تيبل هئاريم ناك ) :م ةلقاع هل سيل يذلا لتاقلا يأ :ش ( تام ول اذهلو « كلذب ضعب نم

 . منغلاب مرغلا نأل :ش ( لالا تيب مزلي ةمارغلا نم همزلي ام اذكف

 دمحم ةياورلا هذه ىور :ش ( هلام يف ةيدلا نأ : ةذاش ةياور - هللا همحر-ةفينح يب نعو ) :م

 ي ي

 يأ :ش ( ههجوو ) :م ةثالثلا تلاق لوألابو ءاًضيأ دمحأ ةياور يهو ةفينح يبأ نع بوقعي نع

 فالتإلاو ‹ فلتم لدب هنأل ؛ لتاقلا ىلع ةيدلا بجت نأ لصألا نأ (:م ةذاشلا ةياورلا نم ركذ ام هجو

 ةمذلا لهأل ناك نإو :هلوقدنع :ش ( رمام ىلع فيفختلل اًقيقحت اهلمحتت ةلقاعلا نأ الإ « هنم

 ىلع لالا بوجو وهو :ش ( لصألا ىلإ مكحلا داع ةلقاع هل نكي مل اذإو ) :م هرخآ ىلإ . . . لقاوع

 . يناجلا

 نع يأ :ش (هنع اولقع نإف « بألا نود اهنم تباث هبسن نأل ؛ هم ةلقاع هلقعت ةنعالملا نباو ) :م

 موي نم نينس ثالث يف بألا ةلقاع ىلع تدأ اجب مألا ةلقاع تعجر بألا هاعدا مث ) :م ةنعالملا نبا
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 باذكإلا دنع نأل ؛ مهيلع ةبجاو ةيدلا نأ نيبت هنأل ؛ بألا ةلقاع ىلع مألا ةلقاعل يضاقلا يضقي

 لصألا نم رهظ ىتمو « باذكإلاب ناعللا لطب ثيح بألا نم اتباث ناكو لزي مل بسنلا نآ رهظ
 . كلذ يف نورطضم مهنأل ؛ مهيلع نوعجريف بألا موق ىلع ًابجاو ناك ام اولمحت مألا موقف

 همآ موق هنع لقعو هنبا ینج یتح هتباتک دؤی ملف رح دلو هلو ءافو نع بتاکملا تام نإ كلذكو

 ءزج رخآ وهو بألا ةيرح تقو نم هيبأ موق ىلإ هؤالو لوحتي ءادألا دنع هنأل « ةباتكلا تيدآ مث

 لتقب ًايبص رمآ لجر كلذكو . مهيلع نوعجريف مهنع اولقع مألا موق ن نيبتيف « هتايح ءازجأ نم

 ‹ ةنيبلاب تبث رمآلا ناك نإ رمألا ةلقاع ىلع اهب تعجر « ةيدلا يبصلا ةلقاع تنمضف هلتقف هلجر

 ىلع وأ رمآلا ىلع يضاقلا اهب يضقي موي نم نينس ثالث يف هرارقإب تبث ناك نإ رمآلا لام يفو
 اهركذ لئاسم ةدع انهه : -هللا همحر- لاق . ريسيتلا قيرطب ةلجؤم بجت تايدلا نأل ؛ هتلقاع

 . ةقرفتم - هللا همحر-دمحم

 رهظ باذكإلا دنع نأل ؛ مهيلع ةبجاو ةيدلا نأ نيبت هنأل ؛ بألا ةلقاع ىلع مألا ةلقاعل يضاقلا يضقب

 مألا موقف لصألا نم رهظ ىتمو « باذكإلاب ناعللا لطب ثيح بألا نم اًتباث ناكو لزي مل بسنلا نأ

 نوعجري يأ :ش ( كلذ يف نورطضم مهنأل ؛ مهيلع نوعجريف « بألا موق ىلع اًبجاو ناك ام اولمحت

 . اودأ ا ًالاح نوعجري : ةفينح يبأ دنعو « امهدنع اذه :«طيحملا» يفو « نينس ثالث يف

 ىتح هتباتك دؤي ملف رح دلو هلو ءافو نع بتاكملا تام نإو ) :م مكحلا يأ :ش ( كلذكو ) :م

 ةيرح تقو نم هيبأ موق ىلإ هؤالو لوحتي ءادألا دنع هنأل ؛ ةباتكلا تيدأ مث همأ موق هنع لقعو هنبا ینج

 ثالث يف :ش ( مهيلع نوعجريف مهنع اولقع مألا موق نأ نيبتيف هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ وهو بألا

 لوحيالف لطبي : دمحأو يعفاشلا دنعو . كلام لاق : انلوقبو ‹ نورطضم مهنأل ؛ نينس

 .ءالولا

 ةلقاع تنمضف هلتقف لجر لتقب ايبص رمأ لجر ):م ناك اذإ مكحلا يأ :ش ( كلذكو ) :م

 هرارقإب تبث ناك نإ رمآلا لام يفو « ةنيبلاب تبث رمآلا ناك نإ رمآلا ةلقاع ىلع اهب تعجر « ةيدلا يبصلا
 :ش ( هتلقاع ىلع وأ ) هرارقإب تبث اذإ يآ :ش ( رمآلا ىلع يضاقلا اهب يضقي موي نم نينس ثالث يف

 بوجو يف لصألا نأل :ش (ريسيتلا قيرطب ةلجؤم بجت تايدلا نأل ) :م ةنيبلاب تبث اذإ يأ

 . طرتشااذإ الإ هل لجأ ال كلذف حلصلاب ةيدلا تتبث اذإ الإ ريسيتلل لجألا وه تايدلا

 يف يأ :ش ( لئاسم ةدع انهه ) :م :-هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( -هللا همحر -لاق) :م

 عضوم يف ال عضاوم يف :ش ( ةقرفتم - هللا همحر-دمحه اهركذ ) :م ةديدع لئاسم لقاعملا
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 رخآ ءالو ىلإ هؤالو لقتناف اًمكح لدبت اذإ لتاقلا لاح : لاقي نأ هيلع جرخي يذلا لصألاو

 لثم ةيفخ ةلاح ترهظ نإو « ضقي مل وأ اهب ىضق ىلوألا نع هتيانج لقتنت مل ثداح رمأ ببسب
 لاح فلتخي مل ولو . عقي مل وأ اهب ءاضقلا عقو ىرخألا ىلإ ةيانجلا تلوح ةنعالملا دلو ةوعد
 ىلوألا ىلع اهب ىضق ناك نإف « ءاضقلا تقول كلذ يف رابتعالا ناك تلدبت ةلقاعلا نكلو يناجلا
 تناك نإو « ةيناثلا ىلع اهب يضقي هنإف ىلوألا ىلع اهب ىضق نكي مل نإو . ةيناثلا ىلإ لقتنت مل

 « هدعبو ءاضقلا لبق ةيانج لا مكح يف اوك ر تشا ناصقن وأ ةدايز اهقحلف ةدحاو ةلقاعلا

 نأ ) :م لئاسملا كلت هيلع جرخي [يذلا] لصألا يأ :ش (هيلع جرخي يذلا لصألاو ) :م دحاو

 رمأ ببسب رخآ ءالو يلا هؤالو لقتناف ) :م مكحلا ثيح نم يأ :ش ( اًمكح لدبت اذإ لتاقلا لاح :لاقي
 . ىلوألا ةيانحجلا نع يأ :ش ( ىلوألا نع هتيانج لقتنت مل ثداح

 نإو) :م : هلوق وه يناثلا لصألاو ‹ لوألا لصألا وه اذه :ش ( ضقب مل و اهب ىضق ) :م

 مل ولو . عقي مل وأ اهب ءاضقلا عقو ىرخألا ىلإ ةيانحجلا تلوح ةنعالملا دلو ةوعد لثم ةيفخ ةلاح ترهظ

 لتاقلا ناك نأب :ش ( تلدبت ةلقاعلا نكلو ):م ثلاثلا لصألا وه اذه :ش ( يناجلا لاح فلتخي

 يف يأ :ش ( كلذ يف رابتعالا ناك ) :م ةرصبلا ىلإ هناويد لقن مث ءاطع اهب هلو ةفوكلا لهأ نم

 . (ءاضقلا تقول ) :م لدبتلا

 هنإف ىلوألا ىلع اهب ىضق نكي مل نإو « ةيناثلا ىلإ لقتنت مل ىلوألا ىلع اهب ىضق ناك نإف ) :م
 ال هوبأ قتعأ مث ىنج دبعو ةرح نيب دولوم : لوألا لصفلا ريظن :ش ( ةيناثلا ىلع اهب يضقب

 تلقع ةيانج ىنج مث اًملسم يلاوو يبرح ملسأ اذإ : هريظن نمو . مألا ةلقاع نع ةيانجلا لوحتت
 هارتشاف برحلا راد نم هوبأ هب رمأ ىتح اهب ضقي مل وأ هنع هولقع نإف « هالو يتلا ةلقاعلا هنع

 هؤالو ناك يذلا ةلقاع عجرت ال نكلو « هنبا يلاوملا ىلوم راصف « هيبأ ءالو رح وهف هقتعأف لجر
 . ثداح رمأ هنأل بألا ىلوم ةلقاع ىلع

 هبسن نأل « مألا ةلقاع هنع لقعتأطخ الجر ةنعالملا نبا لتق : يناثلا لصفلا ةروصو
 يف بألا ةلقاع ىلع تعدا ام مألا ةلقاع تعجر بألا هداعأ مث هنع اولقع نإف « مألا نم تباث

 . بألا ةلقاع ىلع مألا ةلقاعل يضاقلا يضقي موي نم نينس ثالث

 ةيدلاب ضقي ملو ءاطع اهب هلو ةفوكلا لهأ نم لتاقلا ناك اذإ ام : ثلاثلا لصفلا ريظن نمو

 ‹ ةرصبلا لهأ نم هتلقاع ىلع ةيدلاب ىضقي هنإف« ةرصبلا ىلإ هناويد لوح ىتح هتلقاع ىلع

 . هللا همحر- فسوي يبأ نع ةياور وهو « ةفوكلا نم هتلقاع ىلع ىضقي رفز لوق ىلعو

 هدعبو ءاضقلا لبق ةيانحلا مكح يف اوك رتشا ناصقن وأ ةدايز اهقحلف ةدحاو ةلقاعلا تناك نإو ) :م
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 رئاظنلا نم هيلع درو اميف جيرختلا هنكمي المأتم لصألا اذه مكحأ نمف « هؤادأ قبس اميف الإ

 . باوصلاب ملعأ هللاو دادضألاو

 برقأ مض لبق الوأ اودأ نيذلا نم كلذ عقي لب هيف نوكرتشي ال ينعي :ش ( هاد قبس اميف الإ

 هيلع درو اميف جيرختلا هنكمي المأتم ) :م هنوك لاح :ش ( لصألا اذه مكحأ نمف ):م مهيلإ لئابقلا
 . (باوصلاب ملعأ هللاو ) :م لئاسملا هذه دادضأ نمو يأ :ش ( دادضألاو رئاظنلا نم
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 ایاصولا باتک

 ىلإ فاضم كيل اهنأل باتكلا رخآ ىف اهركذ اياصولا ماکحأ نايب يف باتك اذه يأ:ش

 : ءاسنلا) 4 اهب نوصوت ةيصو دعب نم # : ىلاعت هللا لاق « اًضيأ ةيصو هب ىصوملا يمسو

 بيع ىلع لقعيل هريغ نم ءيش بلط ءاصيإلاو ىصوأل ردصم رسكلاب ةياصولاو « ١١( ةيآلا

 يف ناك ءاوس توملا دعب ام ىلإ فاضم كيلمت : عرشلا يف اهانعمو . هتافو دعبو هتايح لاح هنم

 ًالهأ يصوملا نوك : اهطرشو « عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةعورشم يهو نايعألا يف وأ عفانم ا

 . لئاسملا ءانثأ يف يتأت ةريثك : اهطئارشو . كيلمتلل ًالباق الام دعب نم هب ىصوملاو كيلمتلل

 .اهيف ةلمعتسملا ظافلألا نم هارجم يرجي امو نالفلاذكب تيصوأ : هلوق: اهنكرو

 ببس : اهببسو « ةبهلاب كليامك اديدج اكلم هب ىصوملا هل ىصوم كلي نأ :اهمكحو

 . ملعأ هللاو «تاعربتلا
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 ةيصولا ةفض يف باب

 هنعاعوجر وکی امو هنم بحتسی امو كلذ نم زوجی ام
 . ةبحتسم ىهو « ةبجاو ريغ ةيصولا : لاق

 ( ةيصولا ةفص يف باب ) :م

 ( هنع اعوجر نوکی امو هنم بحتسی امو كلذ نم زوجي ام ) :م

 ادحاو اهركذ « لوصفلا ىلع ةلمتشم باوبألاو « باوبألا ىلع ًالمتشم باتكلا ناك امل :ش

 . هرخآ ىلإ ةيصولا ةفص نايب ىف باب اذه يأ « دحاو دعب

 اغإ :ش ( ةبحتسم يهو ةبجاو ريغ ةيصولا ):م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 يفن نم بابحتسالا مزلي ال هنأل ةبجاو اهنإ: ضعبلا لوقل ادر بوجولا يقن دعب ةبحتسم : لاق

 ىلإ هدانساب يواحطلا ىور امل « انيلع ال انل ةعورشم ةيصولا نأل كلذو ةحابإلا زاوحل بوجولا

 مكلاومآ ثلث مكل لعج دق هللا نإ » : يب يبنلا لاق : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ

 . “'« مکلامعأ يف ةدايز مك رامعأ رخآ يف

 له عمجأ :ربلا دبع نبا لاقو . اًبودنم نوكي لب « اًبِجاو الو اًضرف نوكيال انل عورشملاو
 ةذاش ةفئاط الإ داهشإ ريغب ةنامأو ةنيب ريغب قوقح هيلع نم الإ ةبجاو ريغ ةيصولا نأ ىلع ملعلا

 . رثك وأ لق ام ًاقح ةيصولا لعج : لاق هنأ يرهزلا نع يور . اهتبجوأف

 ركب وبآ لاقو . اريخ كرتنإ معن : لاق ؟ةيصو تيم لك ىلع :ذلجم يبأل ليقو

 كلذ يكحو . رهاوظلا باحصأ لوق وهو « نوثريال نيذلا نيبرقألل ةبجاو يه :زيزعلادبع
 نيبرقألاو نيدلاولا قح يف ةبجاو يه : مهضعب لوقو . جيرج نباو ةداتقو [. . .] قورسم نع

 4 نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ توما مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك > : ىلاعت هلوقل
 . ۸١( ةيآلا : ةرقبلا)

 : ءاسنلا) 4 نوبرقألاو نادلاولا كرت ام بيصن لاجرلل :  ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةيآلا : انلق

 ‹ثيراوملا ةيآ اهتخسن :رمع نبا لاقو . - امهنع ىلاعت هللا ىضر- سابع نبا هلاق « (۷ ةيآلا

 هیفو ءًاعوفرم « . . ةريره يب نع حابر يبآ نب ءاطع نع ورمع نب ةحلط نع (۲۷۰۹)هجام نبا هاور (۱)

 . كورتم وهو ورمع نب ةحلط
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 اهمايق لاح ىلإ فيضأ ولو . هتيكلام لاوز لاح ىلإ فاضم كيلمت هنأل ؛ اهزاوج ىبأي سايقلاو

 ءاهيلإ سانلا ةجاحل اهانسحتسا انآ الإ « نالطبلاب ىلوأ اذهف ًالطاب ناك ًادسغ كتكلم : ليق نأب

 يفالت ىلإ جاتحي تايبلا فاخو ضرملا هل ضرع اذإف « هلمع يف رصقم هلمأب رورغم ناسنإلا نإف

 ءربلا هضهنأ ولو ‹ يلاملا هدصقم ققحتي هيف ىضم ول هجو ىلع هلام طيرفتلا نم هنم طرف ام ضعب
 ىقبت دقو « هانيب ةراجإلا يف هلثمو « هانعرشف كلذ ةيصولا عرش يفو ‹ يلاحلا هبلطم ىلإ هفرصي

 ‹ نيدلاو زيهجتلا ردق يف امك ةجاحلا رابتعاب توم ا دعب ةيكلاملا

 ةيصوال الأ هقح قح يذ لك ىطعأ هللا نإ» : ةي هلوقب تخسن : انباحصأ رثكأ لاقو

 ةمامأ وبأ مهنم - مهنع ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج هاور ثيدحلا اذه «٤ثراول

 نآ هيلإ هدانسإب ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هثيدح جرخأ - هنع ىلاعت هللا يضر- يلهابلا

 . «ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك ىطعأ دق ىلاعت هللا نإ» :لاقف بطخ : لب يبنلا

 لاقو ‹ لوبقلاب ءاملعلا هتقلت روهشم ثيدح وهو «نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو

 زاوج مدع دقتعي ثيح يعفاشلا ىلع ةجح وهو « اندنع زئاج هلثمب باتكلا خسنو : يزارتألا

 . اهب خستنا دقو ةنسلاب باتكلا خسن

 لاوز لاح ىلإ فاضم كيل هنأل ):م ةيصولا زاوج يأ :ش ( اهزاوج ىبأي سايقلاو ) :م

 : ليق نأب ) :م ةيكلاملا مايق ىلإ :ش ( اهمايق لاح ىلإ ) :م كيلمتلا يأ :ش ( فيضأ ولو . هتيكلام

 سانلا ةجاحل ):م ةيصولا يأ :ش ( اهانسحتسا انأ الإ « نالطبلاب ىلوأ اذهف ًالطاب ناك اًدغ كتكلم

 كالهلا يأ :ش ( تايبلا فاخو ضرملا هل ضرع اذإف « هلمع يف رصقم هلمأ رورغم ناسنإلا نإف « اهيلإ

 طرف ام ضعب يفالت ىلإ جاتحي ) :مًاليل ودعلا يتأي نأ وهو « تيبلا ينعي مسا تايبلاو «توملاو

 هيف ىضم ول هجو ىلع هلامب ) :م ريصقتلا نم هنم قبس ام ضعب كرادت ىلإ يأ :ش ( طيرفتلا نم هنم

 يآ :ش ( كلذ ةيصولا عرش يفو « يلاحلا هبلطم ىلإ هفرصي ءربلا هضهنأ ولو « يلام ا هدصقم ققحتي

 :ش ( هانيب ةراجإلا يف هلثمو ):م اهعرش عراشلا :ش ( هاتعرشف ) :م هنم طرف ام ضعبق يفالت

 يف زوجت ال ةراجإلا كلذكف ‹ ناسحتسالا يف زوجتو ‹ سايقلا يف زوجت ال ةيصولا نأ امك ينعي

 . سانلا ةجاحل اًعفد اًتاسحتسا تزوج اهنكلو « ةمودعم ةعفنم كيل اهنأل . سايقلا

 دعب ):م ةيكلاملا ضعب ىقبت دق يأ < سايقلا هجو نع باوج :ش ( ةيكلاملا ىقبت دقو ) :م

 كلم ىلع هزيهجت ردف نإف ‹ تيما زيهجت يف يأ :ش ( زيهجتلا ردق يف امك ةجاحلا رابتعاب توملا

 :م ةثرولا هكلي ال نيدلا نم هيلعام ردق نأل « كلذك :ش ( نيدلاو ) :م هيلإ ةجاحلا ريدقت تيملا
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 4 نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم: ىلاعت هللا لوق وهو « باتكلا هب قطن دقو
 مكيلع قدصت ىلاعت هللا نإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق وهو ةنسلاو .(١١ةيآلا:ءاسنلا)

 ثيح لاق وأ « متئش ثيح اهنوعضت مكلامعأ يف مكل ةدايز مكرامعأ رخآ يف مكلاومأ ثلثب

 . متببحأ

 دعب نم » ىلاعت هللا لوق وهو ) :م نآرقلا ةيصولا زاوجب قطن دقو يأ :ش ( باتكلا هب قطن دقو)

 (ةيصولا اريخ كرت نإ : هلوق كلذكو :ش ١١( ةيآلا : ءاسنلا ) € نيد وأ اهب ىصوي ةيصو

 . ۱۸١( ةيآلا : ةرقبلا)

 نإ» : مالسلا ةالصلا هيلع يبنلا لوق وهو ) :م اًضيأ ةنسلا هب تقطن دقو يأ :ش ( ةنسلاو ) :م

 : لاق وأ ‹ متئش ثيح اهنوعضت مكلامعأ يف ةدايز مکر امعأ رخآ يف مكلاومأ ثلثب مكيلع قدصت هللا

 يواممطلا هج او وی اور تال بيرق نعانركذدق :ش ( ٩ متہبحآ ثیح

 يف مكل ةدايز مكلاومأ ثلثب مكتافو دنع مكيلع قدصتا : هظفلو اًضيأ ةجام نبا هجرخأو

 . «مكلامعأ

 نع - هنع ىلاعت هللا ىضر- لبج نب ذاعم نع ةمامأ ىبأ ىلإ هدانسإب ينطقرادلا ىورو

 اهلعجيل مكتانسح يف ةدايز مكتافو دنع مكلاومأ ثلثب مكيلع قدصت ىلاعت هللا نإ لاق ١ : ايب يبنلا

 7 مكلامعأ يف ةدايز مكل

 وي هللا لوسر نع - هنع ىلاعت هللا ىضر- ءادردلا ىبأ نع ( هدنسم »يف دمحأ یورو

 . « مکتافو دنع مكلاومآ ثلث مکیلع قدصت هللا نإ ١ : لاق

 ركب ابآ عمس هنآ يحبانصلا نع لوحكم نعام هيباتك يف يليقعلاو يدع نبا ىورو

 . فیعض هدانسإو 6 ° «کلامعأ يف ةدايز مكتوم دنع مكلاومآ ثلث مكيلع قدصت

 - هنع ىلاعت هللا يضر- يملسلا ديبع نب دلاخ ىلإ هدانسإب «همجعم» يف يناربطلا ىورو

 يف ةدايز مكلاومآ ثلث مكتافو دنع مكاطعأ لجو زص هللا نإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ

 ذاعم نع ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ديمح نب ةبتع نع شايع نب ليعامسإ نع ٤۸۸( /۲) ينطقرادلا هجرخأ (۱)

 . هيف ملكتم وهو ديمح نب ةبتع هيفو . ًاعوفرم

 يبآ نب رکب وبآو . ًاعوفرم . . ءادردلا يبأ نع بيبح نب ةرمض نع برم يبأ نب ركب يبأ نع دمحأ هاور (۲)

 . هرخآب طلتخا دقو فيعض مرم
 . فیعض وهو « نوميم نب رمع نب صفح : هیفو (۳۸۹ /۰)۲ لماکلا» يف يدع نبا هاور (۳)
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 وه ام نيبنسو ء انيور امل ةثرولا ةزاجإ ريغ نم ثلشلا يف يبنجألل حصت مث . ةمألا عامجإ هيلعو

 ةالصلا هيلع يبنلا لوقل ثلثلا ىلع داز امم زوجت الو : لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ هيف لضمفألا

 ىفن امدعب « «ريثك ثلثلاو «ثلثلا» : -هنع هللا يضر- صاقو يبأ نب دعس ثيدح يف مالسلاو

 مهيلإ لاوزلا ببس دقعنا هنأل اذهو « ةثرولا قح هنألو « فصنلاو لكلاب هتيصو

 . یهتنا ‹'«مکلامعأ

 (ةمألا عامجإ هيلعو ) :م ثيداحألا هذه نيبو فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا نيب توافتلا رظناو

 (انيور امل ةثرولا ةزاجإ ريغ نم ثلثلا يف يبنجألل ) :م ثلثلا يف ةيصولا يأ :ش ( حصت مث ):م

 هللا ءاش نإ هيف لضفألا وه ام نيبنسو ) :م لوقعملاو لوقنملا نم ناسحتسالا هجو ىلإ راشأ :ش

 : هلوقب ةقرو دعب لاق ام ىلإ كلذب راشأ « ةيصولا ردق يف وأ ةيصولا لعف يف يأ :ش ( ىلاعت

 :ش ( ثلثلا ىلع داز اب ):م ةيصولا يأ :ش ( زوجت الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 لوقل) :م مهتزاجإ دنع زوجيو « ةثرولا ةزاجإ مدع دنع ملعلا لهأ عامجإب ةثرولا دوجو دنع اذهو

 هللا يضر- صاقو يب نب دعس ثيدح يف ) :م يب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 يبأ نب دعس نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( «ريثك ثلثلاو ثلثلا»: - هنع

 ءال : لاق ؟هلک يلام يصوأفآ « يتنبا ينثرت انو « اريثك الام يل نإ : هللا لوسر اي : تلق : لاق صاقو

 . اريثك ثلثلاو ثلثلا : لاق ؟ ثلثلابف : لاق ءال : لاق ؟ فصنلابف : لاق ال : لاق ‹ ؟نيثلثلاف :لاق

 (لكلاب ) :م دعس ةيصو يأ :ش ( هتیصو ) :م ةَ يبنلا ىفن امدعب يأ :ش ( یفن امدعب ) :م

 نم رشكأب زاوجلا مدع ىلعاذه لدي . لالا فصنو يأ :ش ( فصنلاو ) :م لاملا لكب يأ :ش

 يضاقلا كيرشو يرصبلا نسحلا لاق هبو « لكلاب ةيصولا زوجت ثراو هل نكي مل اذإو « ثلثلا

 يح نب نسحلاو يعازوألاو ةمربش نباو دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو < هیوهار نب قاحسإو

 . ثلثلا نم رثكأب يصوي نأ هل سيل : رهاظلا باحصأو ناميلس وبأو

 م هلبق امل حيضوت :ش ( اذهو « ةثرولا قح ) :م ثلثلا ىلع دئازلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ضرملا نأل ‹ ةئرولا ىلإ هنع كلملا لاوز ببس دقعنا يأ :ش ( مهيلإ لاوزلا ببس دقعنا هنأل )

 هيف لاقو . لوهجم وهو كردم نب ليقع هيف : تلق ‹ نسح- هداتسإ : ٩)٤/ ۲٠١( عمجملا » يف يمثيهلا لاق (1)

 . لوبقم : ظفاحلا
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 ردقب بناجألا قح يف هرهظي مل عرشلا نأ الإ « هب مهقح قلعت بجوأف لام ا نع هؤانغتسا وهو
 مهيلع هب قدصتي ال هنأ رهاظلا نأل ‹ ةثرولا قح يف هرهظأو هانيب ام ىلع هريصقت كرادتيل ثلثلا
 ربكأ نم ةيصولا يف فيحلا» : ثيدحلا يف ءاج دقو . هنيبن ام ىلع راشيإلا نم قفني امع ًازرحت

 ٠ رئابکلا

 ةثرولا قح قلعت لاملا نع ىنغتسا امل تيم ا نأ ينعي :ش ( لاملا نع هؤانغتسا وهو ) :م توملا ببس

 لامل اب يأ :ش ( هب مهقح قلعت بجوأف ) :م : هلوق ىنعم وهو « هنم سانلا برقأ ىلإ هعفن دوعیل هب
 قح يف ) :م ءانغتسألا رهظي مل يأ :ش ( هرهظي مل ) :م عرشلا نأ ريغ يأ :ش ( عرشلا نأ الإ :م

 . ناسحتسالا هجو يف هركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( هانيب ام ىلع هريصقن كرادتيل ثلثلا ردقب بناجألا

 هب قدصتي ال هنأ رهاظلا نأل ‹ ةثرولا قح يف ) :م ءانغتسالا رهظأو يأ :ش ( هرهظأو ) :م

 راشيإ نم يأ :ش ( راثيإلا نم قفني امع ) :م ازارتحا يأ :ش ( ازرحت ) :م ةثرولا ىلع يأ :ش (مهيلع
 ىلإ كلذ يضفيف رخآلا ضعبلا ىذأتي ذئنيح هنأل ةيصولا يف ضعبلا ىلع ةثرولا ضعب يصوملا

 الو «اذه دعب :هلوق دنع هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هنيبن ام ىلع ):م صنلاب مارح وهو محرلا عطق
 ةيصولا يف فيحلا» : ثيدحلا يف ءاج دقو ):م ضعبلا راثيإب ضعبلا ىذأتي هنألو « هثراول زوجي
 ( «رئابكلا ربكأ نم

 ةلمهملا ءاحلاب فيحلا ىوري اذه عمو رظن ثيدحلا اذه ةحص يفانلو : يزارتألا لاق :ش

 هلوق هنمو ‹ ليلا ينعي نوتحوتفملا نونلاو ميجلاب ىوريو . روجلا ينعي ةنكاسلا ءايلابو ةحوتفملا
 نم دري اغنإ ثيدحلا يفو . ۱۸١( ةيآلا : ةرقبلا)  اًمثإ وأ اًقنج صوم نم فاخ نمف # : ىلاعت

 . ىهتنا . . . ام ملاظلا فنج

 كلذكو « ميجلاب فيجلا ىور :لاق نكلو « هنع تكسو ثيدحلااذه يكاكلا ركذ : تلق

 : جرخملا لاق اذهلو « تبثي مل ثيدحلاو « عضوملا ذه ررح مهنم ادحأ رأ ملو « هركذ لمكألا

 لاق ايب يبنلا نع سابع نبا ثيدح نم ينطقرادلا نع جرخأ مث « تبثي مل ينعي « بيرغ اذه

 : ظفلب يدع نبا نع هجرخأو . افوقوم يئاسنلا هجرخأو < رئابكلا نم ةيصولا يف رارضإلا» :
 ئابكلا نم ةيصولا يف فيحلا»

 ك . °”

 نع دنه يبأ نب دواد نع ةريغملا نب رمع نع « «اياصولا » يف ٤۸۸( /۲) ينطقرادلا هاور : عوفرم فيعض (۷۳)
 . يصيصلملا ةريغملا نب رمع ريغ هعفر دحأ فرعيال : يليقعلا لاقو . ًاعوفرم . . . سابع نبا نع ةمركع

 )۲۷۱/٦( يقهيبلا هاور كلذكو . ًافوقوم هب . . دواد نع رهسم نب يلع نع «اياصولا » يف يئاسنلا هجرخأو

 . فيعض هعفرو.حيحصلا وه : لاقو «اياصولا » يف

 . هافكو ‹« لوهجم ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاق . ثيدحلا يف فلات اذه ةريغملا نب رمعو : تلق
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 ؛ رابك مهو هتوم دعب ةثرولا اهزيجي نأ الإ : لاق . ثراولل ةيصولابو ثلثلا ىلع ةدايزلاب هورسفو
 ذإ قحلا توبث لبق اهنأل ‹ هتايح لاح يف مهتزاجإب ربتعم الو . هوطقسأ مهو مهقحل عانتمالا نأل

 توبث دعب هنأل ؛ توم ا دعب ام فالخب هتافو دعب هودري نأ مهل ناكف « توم ا دنع تبثي « قحلا

 نكل « ةزاجإلا دنع دنتسي هنأ رمألا ةياغ . شالتم طقاسلا نأل ؛ هنع اوعجري نأ مهل سيلف «قحلا

 اذهو ‹ مئاقلا قح يف رهظي دانتسالا

 ينعي :ش ( ثراولل ةيصولابو ثلثلا ىلع ةدايزلاب ) :م ثيدحلا اورسف يأ :ش ( هورسفو ) :م
 . نيئيشلا نيذه يف رئابكلا نم فيحلا نوك

 :ش ( عانتمالا نأل ؛ رابك مهو هتوم دعب ةثرولا اهزيجي نأ الإ ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 :م ثلثلا نم رثكأب ةيصولا زيجي نأ الإ يأ ‹ ثلثلا ىلع داز اب زوجي الو : هلوق نم ءانتسا

 م ةزاجإلادنع مهقح اوطقسأ ةثرولا يأ :ش ( هوطقسأ مهو ) :م ةثرولا قحل يأ :ش ( مهقحل)

 :م ةزاجإلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م يصولا ةايح يأ :ش ( هتايح لاح يف مهتزاجإب ربتعم الو)

 يعفاشلا لاق هبو :ش ( هتافو دعب هودري نأ مهل ناكف « توملا دنع تبشي قحا ذإ « قح لا توبث لبق)

 كلذ يورو « رهاظلا باحصأو مكحلاو سواطو حیرشو حلاص نب نسحلاو روث وبأو دمحأو

 نب كلملا دبعو ناميلس يبأ نب دامحو ءاطعو يرهزلاو ىليل يبآ نبا لاق « دوعسم نبا نع
 . هدعب وأ توملا لبق ناك ءاوس ةزاجإلا نع اوعجري نأ مهل سيل : ةعيبرو ىلعي

 نوكي ال ثيح توملا دعب ةزاجإللا تناك اذإ ام فالخب يأ :ش ( توملا دعب ام فالخب ) :م

 عوجرلا يأ :ش ( مهل سيلف قحلا توبث دعب ):م عوجرلا نأل يأ :ش ( هنأل ):م درلا مهل

 : يزارتألا لاق :ش ( شالتم طقاسلا نأل ؛ هنع اوعجري نأ ) :م مهل سيلف ةحيحصلا ةخسنلاو

 ناكف : هلوق ليلد اذه : لمكألا لاقو . هودري نأ مهل ناكف هلوقب قتلعتم ًالثم طقاسلا نأل : هلوق

 اهتفداصم مدعل ةطقاس تناك تقولا كلذ يف مهتزاجإ نأل هريدقتو « هتافو دعب هودري نأ مهل

 يف هزاجأ ام توملا دعب اودري نأ مهل ناكف ةهبش ًالثم مهتزاجإف ‹ شالتم طقاسلاو « اهلحم

 . ثروملا ةايح لاح

 فيك : لاقي نأب ريرقتلا اذه ىلع درت ةهبش نع باوج اذه :ش ( دنتسي هنآ رمألا ةياغ ) :م

 ليبس ىلع ضرملا لوأ نم هلاب قلعت دق ةثرولا توم نأ عم « هلحم ريغ يف مهتزاجإ نوكت

 ببس هتايح يف مهتزاجإ تناكف اهلحم تفداص :ش ( ةزاجإلا دنع ) :م رهظ تام املف فقوتلا

 دنع دنتسي هنأ رمآلا ةياغ هلوقب باجأف دانتسالا ببسب هتوم دعب مهتزاجإكو « دانتسالا

 . ىشالتيو ينغي : لوق ةزاجإلا دنع -هللا همحر- ءالعلا يخيش ةخسن يفو ءانغتسالا

 م : هلوق ىنعم وهو « يشالتملا طقاستلا ل :ش ( مئاقلا قح يف رهظي دانتسالا نکل ) :م
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 لك نم دنتسا ولف . قحلا درجم تبشي هلبقو توملا دنع تبشت ةقيقحلا نألو ‹ ىشالتو ىضم دق

 تناك نإ اذکو « ةقيقحلا نالطبب ضر نوكي ال قحلا نالطبب اضرلاو « هلبق ةقيقح ةقيقح بلقني هجو

 هل زاجملا هكلمتي ثراولا ةزاجإب زاج املكو « هانركذ ام همكحف ةيقبلا هزاجأو ثراولل ةيصولا

 نأل ؛ انلوق حيحصلاو « ثراولا لبق نم :-هللا همحر - يعفاشلا دنعو .اندنع يصوملا لبق نم

 ‹ يصوملا نم ردص ببسلا

 . ثروملا ةايح لاح يف هوزاجأ ام توما دعب اودري نأ مهل ناكف :ش ( یشالتو یضم دق اذهو)

 دنع يأ :ش ( تملا دنع تبثت تيت ) :م ثراولل كلما ةغيقح نآ رخآ ليلد :ش ( ةقيقحلا نالو ) :م

 ر :ش ( قلا درجم تی ب ) : تولا لبقو يآ :ش ( هلبقو ) :م ثرولا توم

 . تولا شرم رهو بلا لبق مکمل عوقول لطاب كلذو « توما لبق يأ

 لوأ نم ثروملا لاب قلعتي ثراولا قح :لوقي نم مهول اعفد هجو لك نم: هلوقب ديق اغنإو

 امع باوج اذه « قحلا نالطبب ضرملاب نيئلثلا يف ثروملا فرصت قلعتلا كلذ عنيي ىتح ضرملا

 ‹ عوجرال اهيفو « تاطاقسأإإلا رتاسك راصف « هاضرب هقحل ثراولا نم طاقسإ ةزاجإلا : لاقي

 .اذه اذكف

 ةقيقحو اًقح ةمث نأ فرع نأ دعب :ش ( قحلا نالطبب اضرلا ) :م :نأ لاقي نأ باوجلا ريرقتو
 اضرلاو «ةقيقحلا نالطبب ال قحلا نالطبب يضر هنأل :ش ( ةقيقحلا نالطبب اًضر نوكي ال ) :م

 . توم لا ضرم وهو تبثتلا لبق اهل دوجو الو « اهدوجو مزلتسي اهنالطبب

 زوجيال نآ وهو :ش ( هانركذ ام همكحف ةيقبلا هزاجأو ثراولل ةيصولا تناك نإ اذكو ) :م

 نم هل زاجملا هكلمتي ثراولا ةزاجإب زاج ام لكو ) :م هدعب زوجتو يصوملا توم لبق ثراولا ةزاجإ
 (ثراولا لبق نم :- هللا همحر -يعفاشلا دنعو . اندنع ) :م ءابلا حتفو فاقلا رسكب :ش ( يصوملا لبق

 ةثرولا تزاجأف « هلام عيمجب ىصوأ اذإ :هحاضيإ «يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت اذه ركذ :ش

 الإو تيقب نإ ثراولا نم ةبه نوكي ىعفاشلا دنعو ثراولل ةيصولا كلذك « تيما نم اكيلمت ناك

 باحصأو كلام :انباحصأ ضعب لاق هبو «ىنزملا هراتخاو «ةياور ىف دمحأ لاق هبو «تلطب

 . ءاملعلا روهمج لوق وهو ءانلوقك كلامو دمحأو يعفاشلا بهذم نم حيحصلا نكلو «رهاظلا

 ميلستلاو ضبقلاو لوبقلا طارتشا يف رهظت فالخلا ةرمث : «مالسإلا خيش طوشبم يفو

 . طرشب سيل اندنعو « ةأدتبملا ةبهلاك طرش مهدنع هل زاجملا كلمل ثراولا نم

 عم هسفن كلم ىلعدقع هنأ وهو :ش ( يصوملا نم ردص ببسلا نأل ؛ انلوق حيحصلاو ) :م
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 الو :لاق . نهارلا عيب زاجأ اذإ نهترملاك راصف . ضبقلا هطرش نم سيلو عناملا عفر ةزاجإلاو
 ةيصو ال » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل . ًارشابم ناك نأ دعب ًائطاخ وأ ناك ًادماع لتاقلل زوجت

 . «لتاقلل

 مرخلا هأربأف نيد هيلعو ىصوأ ول امك هتهج نم دقعلا دعب هقح ريغلا طقسأ اذإ ام ريغلا قح قلعت

 ةزاجإللا نأ ينعي < كلملا نع اًجراحخ ةزاجإلا لعج نع باوج اذه :ش ( عناملا عفر ةزاجإلاو ) :م

 ىلإ فاضي مكحلاو «كلملا توبث نع عفانملا عفر وه انإو « كلملا نع جورخلل ببسب تسيل

 . عناملا ةلازإل ال ببسلا

 ةبهاهنوكل در اذهو :ش ( ضبقلا ) :م عناملا ةلازإ طرش نم يأ :ش ( هطرش نم سیلو ) :م

 ام :ش ( راصف ) :م عونم وهو اًطرش ضبقلا ناكل ةبه ناك ول : لوقي هنأكف « يعفاشلا لاق امك

 . رجأتسملا هريجيف رجأتسملا عيبي رجؤملاكو عناملا عفر نهترملا ةزاجإو هلبق نم تبثي يرتشملل

 يعفاشلا لاق هبو :ش ( لتاقلل ):م ةيصولا :ش ( زوجت الو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 روث وبأو كلامو رهظألا يف يعفاشلا لاقو . اًضيأ يروثلا لوق وهو <« ةياور يف دمحأو «لوق يف
 . حصيف : صوصنملا يف دمحأو

 نيب قرف : لوق يفو ‹ حصيال : لوق يف : لاوقأ ةثالث يعفاشلا نعو : يزارتألا لاقو

 : خسنلا ضعب يفو . ًأطخ وأ ناك دمع لتاقلا لتق ناك ءاوس ينعي :ش ( اًتطاخ وأ ناک ادماع )

 « ةرشابملاب ديق اإ :ش ( ارشابم ناك نأ دعب ) :م ءالعلا يخيش ةخسن يف اذكو « اًتطاخ وأ ادماع

 عضاوو رئبلا رفاح يف امك ةيصولا نالطبو ثاريملا نامرح هب قتلعتي ال ارشابم نكي مل اذإ هنأل
 ةيصوالو ):م : هيب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م هكلم ريغ يف رمجلا

 ( لتاقلل

 ىلاعت هللا يضر- يلع نعانغلب :لصألا يف دمحم لاقامانلو : يزارتألا لاق :ش

 ال :لاق هنأ هریغو« رارسألا» يف يلع نعو « هلثم رمع نعو « اًئاريم لتاقلل لعجي مل هنآ : -هنع

 بتك يف يناملسلا ةديبع نع يورو . عامجإلا لحم لحف هل فلاخم الو «لتاقل ةيصو

 . ةرقبلا بحاص دعب لتاق ثروي مل : لاق هنأ ريسافتلا

 ىلاعت هللا يضر- يلع نع هركذ يزارتألل امف اًعوفرم ثيدحلاركذ فنصملا : تلق نإف
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 همحر- يعفاشلا لاقو . ثاريملا مرحي امك ةيصولا مرحيف ىلاعت هللا هرخأ ام لجعتسا هنألو

 ةيصولا لطبت يصوملا لتق هنإ مث لجرل ىصوأ اذإ فالحل اذه ىلعو « لتاقلل زوجت : -هللا

 . هانيب ام نيلصفلا يف هيلع ةجحلاو . لطبت ال :هدنعو ءاندنع

 نب مكحلا نع ةاطرأ نب جاجحلا نع ديبع نب رشبم نع «هننس» يف ينطقرادلا ىور : تلق
 لاق : لاق - مهنع ىلاعت هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ةبتع
 . ثيدحلا عضي كورتم رشبم : ينطقرادلا لاق مث . "“ ةيصو لتاقلل سيل » : ةَ هللا لوسر
 . باذك ةعوضوم هثيداحأ ديبع نب رشبم : دمحأ لاق :« حيقنتلا» بحاص لاقو

 . فوقوملا ىلع يزارتألا رصتقا كلذكف : تلق

 ىلع مرحیف :ش ( ةيصولا مرحيف هللا هرخأ ام لجعتسا ) :م لتاقلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ماقم ماق : لوألاف « هلاح ىلع يقب تباث لوعفم هنأل « بوصنم ةيصولاو « لوهجملا ةغيص

 لتاقلا مرحيامك يأ :ش ( ثاريملا مرحي امك ):م : هلوق يف بوصنم ثاريملا كلذكو . لعافلا

 . هلتق يذلا ثاريم نع

 كلام لاق هبو :ش ( لتاقلل ) :م ةيصولا يأ :ش ( زوجت :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 اذإ ):م يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا :ش ( فالخلا اذه ىلعو ) :م انركذ -هللا امهمحر- دمحأو

 (هدنعو ‹ اندنع ةيصولا لطبت يصوملا لتق ):م هل ىصوملا لجرلا نإ يأ :ش ( هنِإ مث لجرل یصوآ

 :ش ( نيلصفلا يف ) :م يعفاشلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو لطبت ال ) :م يعفاشلا دنع يأ :ش

 . اهدعب وأ ةيصولا لبق لتقلا ناك اميف يأ

 همحر- ءالعلا يخيش ةخسن يف اذكهو « هانلق ام : خسنلا ضعب يفو :ش ( هانیب ام (:م

 هرخأتو ةيصولا ىلع حرجلا مدقت نيب لصفيال هقالطإب هنإف « روكذملا ثيدحلا نم يأ -هللا

 ‹ ةيصولا دعب لتقلا ناك اذإ حيحص هنأب هيلع اوفرتعاو هركذ يذلا لوقعملا نع هلاق امو ءاهنع

 . ةمث لاجعتسا الف اهلبق حرجا ناك اذإ امأف

 نأ مالسإلا خيش ركذ امك ةيصولا ىلع هحرج مدقت نإو ًالجعتسم حراجلا لعجي : بيجأو

 ‹ ةيصولا موي ال توملا موي اهداسفو ةيصولا زاوحجل لتاق ريغ وأ التاق هل يصوملا نوك يف ربتعمل ا

 ضقن ضرتعاو : لمكألا لاقو . ةيصولا نع ارخؤم تقولا ناك توملا تقو ىلإ رظنلاف

 نع ةبتع نب مكحلا نع ةاطرأ نب جاجحلا نعديبع نب رشبم نع ٤ةيضقألا ٠٥٠١(  /۲) ينطقرادلا هاور (1)

 هبذكو ‹ عضولا ىلإ بوسنم كورتم وهو دييع نب رشيم هيفو ًاعوفرم . . يلع نع ىليل يبأ نب نمحرلادبع
 . فيعض وهو ةاطرأ نب جاجحلا هيفو ‹دمحأ
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 همحر - فسوي وب لاقو .- هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع زاج ةثرولا اهتزاجأ ولو

 عفن نأل ؛ ةثرولا قحا عانتمالا نأ :امهلو . اهلجأل عانتمالاو ةيقاب تانج نأل ؛ زوجت ال : -هللا

 . مهدحأل اهنوضري ال امك لتاقلل اهنوضري ال مهنألو ‹ ثاريملا نالطب عفنك مهيلإ دوعي اهنالطب

 ال الأ ؛ هقح قح يذ لك ىطعأ ىلاعت هللا نإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هثراول زوجت الو : لاق

 هنألو. محرلا ةعيطق هزيوجz يفف « ضعبلا راثيإب ضعبلا ىذأتي هنألو « ثراول ةيصو

 «ةيصو ريبدتلا نأ هالوم لتق اذإ ربدملا قتعأ ال هتامدقم عيمجب حص ول متركذام نأب يلامجإ

 . لتاقلل حصيال نكلو

 ىعسي نكلو . كلذ دجو دقو « هقتعل اًطرش لعج هتوم نإ ثيح نم هقتع نأب : بيجأ

 ‹ درلا لبقي ال يذلا قتعلا طرش دوجول ةروصلا ثيح نم درلا رذعت نأل « هتميق عيمج يف ربدملا

 . ةياعسلا باجيإب ىنعملا ثيح نم دريف

 ةفينح يبآ دنع زاج ) :م لتاقلل ةيصولا ةثرولا زاجأ ولو يأ :ش ( ةثرولا اهتزاجأ ولو ) :م

 ( عانتمالاو ‹ ةيقاب هتيانج نأل « زوجت ال : - هللا همحر -فسوي وبأ لاقو . - هللا امهمحر- دمحمو

 . ةيانجلا لجأل يأ :ش ( اهلجأل ) :م زاوجلا نم عانتمالا يأ :ش

 ؛ ةثرولا قحا عانتمالا نأ ):م : -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 امك لتاقلل ) :م ةيصولا يأ :ش (اهنوضري ال مهنألو « ثاريملا نالطب عفنك مهيلإ دوعي اهنالطب عفن نأل

 . تذفن ةيقبلا زاجأ اذإ مهدحأل ةيصولا يهو « ةثرولا دحأل يأ :ش ( مهدحأل اهنوضري ال

 . لتاقلااذكو

 نود ةيصولا تحص ثيح ةيصولا تزاج اذإ ثاريملا نيبو امهنيب قرفلا ام : ليق نإف

 ؟ثاريملا

 ةهج نم ةيصولاو دبعلا ةهج نم ناك اميف لمعيف دبعلا نم فرصت تازاجإلا نأب : بيجأ
 فرصت الف هيف لمعي الف هيف دبعلل عنم ال عرشلا ةهج نم هنإف « ثاريملا فالخب لمعيف دبعلا

 . دبعلل

 ثروملا نم ةيصولا زوجت ال يأ :ش ( هٹراول زوجت الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 قح يذ لك ىطعأ هللا نإ ) :م : اب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م ثراول

 ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج نع يور ثيدحلا اذه :ش ( ثراول ةيصو ال الأ « هقح

 . باتكلا لئاوأ يف هانركذ دقو يلهابلا ةمامأ وبأ مهنم - مهنع

 رايتخاب يآ :ش ( هنألو « محرلا ةعيطق هزيوجت يفف « ضعبلا راثيإب ضعبلا يذأتي هنألو ) :م
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 هنأل ؛ ةيصولا تقو ال توملا تقو ثراو ريغ وأ ًاثراو هنوك ربتعيو « هانيور يذلا ثيدحلاب فيح

 اذه يف ثراولل ضيرملا نم ةبهلاو . توملا دعب تبثي همكحو« توما دعب ام ىلإ فاضم كيلمت

 ؛ هسكع ىلع ثراولل ضيرملا رارقإو « ثلثلا نم ذفنت ىتح ًامكح ةيصو اهنأل ؛ ةيصولا ريظن

 . رارقإلا تقو كلذ ربتعيف لاحلا يف فرصت هنأل

 هلوق وهو :ش ( هانیور يذلا ثيدحل اب ) :م روج يأ :ش ( فیح (:م ءيشب هل ءاصيإلا يف ضعبلا

 هنوك ربتعيو ) :م «رئابكلا ربكأ نم ةيصولا يف فيحلا » ثيدحلا يف ءاج دق بيرق نع ىضم اميف

 تبثي همكحو « تملا دعب ام ىلإ فاضم كيلمت هنأل ؛ ةيصولا تقو ال توما تقو ثراو ريغ وأ اًئراو

 يصوملا تامف نبا هل دلو مث « هل نبا الو « هيخأل ىصوأ نميف رهظت هتدئافو :ش ( توملا دعب

 . ةيصولا لطبت يصوملا تامف نبالا تام مث نبا هلو هيخأل ىصوأ نمو « ةيصولا حصت

 ةيوسلاب مهل ةيصولا تزاج نبا هلو نيقرفتم ةوخإ ثالثل ىصوأ :« ناخ يضاق» يفو

 خألل اهلك ةيصولا تنب الو نبا هل نكي مل نإو « تنبلا عم ثري هنأل مأو بأل خأل زوجت الو

 نبالا تام ول اذكو < هناثريامهنأل مأل خألو « مأو بأل خأل ةيصولا لطبتو هثري ال هنأل ٠ بأل

 يآ :ش ( ةيصولا ريظن ) :م مكحلا اذه يف يأ :ش ( اذه يف ثراولل ضيرملا نم ةبهلاو ) :م

 ىتح ) :م مكحلا ثيح نم يأ :ش ( امكح ةيصو اهنأل ):م ةيصولا رابتعاب ريكذتلاو ةبهلا نأل

 ةبه يف كلذكف توملا تقو اًئراو هنوك ربتعي ثراولل ةيصولا يف نأ امك ينعي :ش ( ثلثلا نم ذفنت

 ثيح نم ةيصو تلعج هتبه نأل « توملادعب اًتراو هنوك ربتعي ةثرولل توملا ضرم نهترملا

 تناكف « ثلثلا نم ذفنف يبنجألل ةيصولاف يبنجألل تناك اذإ ثلثلا نم ذفنت اهنآ ليلدب مكحلا

 . توملا دعب ىلإ افاضم اكيلمت ةبهلا

 ربتعي ينعي « ةبهلا يف مكحلا سكع ىلع يأ :ش ( هسكع ىلع ثراولل ضيرملا رارقإو ) :م

 ال :ش ( رارقإلا تقو كلذ ربتعيف لاحلا يف فرصت هنأل ) :م توملادنعال رارقإلا دنع اًتراو هنوك

 يف ركذو « لاملا عيمج نم حصي نيدب يبنجأل توملا ضرم يفرقآولاذهل و« توملا تقو

 اًتراو هنوك ناك اذإ كلذ لب « هقالطإ ىلع سيل توملا نود رارقإلا تقو رابتعا نأ «ةياهنلا»

 توملا تقو اًئراو هنوك ربتعيف رارقإلا تقو ناك بہسب اًتراو هنو ناک اذإ امأو « ثداح ببسب

 هتثارو نأل « رارقإلا حص بألا تامف قتعأف دبعلا هنبال رقآ ضيرم يف كلذ نيب مث « اًضيأ

 ىنعملا يف رارقإ اذهف ءهالومل دبعلا بسك وأ ادبع ناك هلبقو« قاتعإلا وهو ثداح ببسب تبثت

 هلو هيخأل رق ولو . ثداح ببسب اًتراو نبالا ةروريصب لطبت الف يبنجأ وهو ىلوملل لصح
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 زوجتف مهقحل عانتمالا نألو . هانيور اميف ءانثتسالا اذه ىوريو . ةثرولا اهزيجي نأ الإ : لاق

 قح يف لطبو هيلع هتيالول هتصح ردقب زيجملا ىلع زوجك ضعب درو «ضعب زاجأ ولو . مهتزاجإب

 ‹ ملسملل رفاكلاو رفاكلل ملسملا يصوي نأ زوجيو : لاق . دارلا

 تقو مئاق ببسب اًتراو ناك ال هنأل اندنع هرارقإ لطب اًنراو خألا راص ىتح هلبق نبالا تام مث نبا

 . ىهتنا «لطاب كلذو « هثراول لصح هرارقإ نأ نيبت رارقإلا

 كلذ نع ينغي -هللا همحر- فنصملا قالطإ نأ ىرأ : -هللا همحر- لمكألا لاقو

 دنع ثراوب سيل دبعلاو « رارقإلا دنع اًنراو هنوك ضيرملا رارقإ ربتعي : لاق هنأل كلذو ليوطتلا

 اًتراو نوکیف ‹ مورحمب سیل خألاو ايفانم همالكو ثراولل اًرارقإ نوكي الف اًمورحم هنوكل رارقإلا

 . لطاب ثراولل رارقإلاو ابوجحم ناك نإو « رارقإلا دنع

 زوجت الو :هلوق نم ءانثسااذه :ش ( ةثرولا اهزيجي نأ الإ ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 . حصي ذئنيحف « ةثرولل ءاصيإلا اهزيجي نأ الإ ثراول ةيصولا

 اميف ):م يرودقلا هركذ يذلا ءانئتسالا يأ :ش ( ءانثتسالا اذه ىوريو ) :م : فنصملا لاقو

 ال الآ هقح قح يذ لك ىطعأ هللا نإ ١ : ة٤ هلوق وهو « هانيور يذلا ثيدحلا يف يأ :ش ( هانيور

 نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ينطقرادلا هاور « .. اهزيجي نأ الإ ثراول ةيصو

 هاور يأ « اذكه ةَ هللا لوسر نع سابع نبا نع هاورو : يكاكلا لاق . اذكه ب هللا لوسر

 : يزارتألا لاقو . - امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نب هللا دبع نع اذكه اًضيأ ينطقرادلا

 ىلع رصتقاف فيعض اذه نأ عضوم يف ىأر هنأكف « رظنلا هجو نيبي ملو « تكسو «رظن هيفو

 . هلاقام

 نأ الإ ثراول ةيصو ال » :رحنلا موي ةبطخ يف : لاق ةي يبنلا نأ ينطقرادلا ظفل : تلق

 ديهشلا نب بيبح نآ وجرأ : هدعب يدع نبا لاق «ديهشلا نب بيبح هدانسإ يفو « «ةثرولا زيجي

 . . ةياورلا ميقتسم

 :ش ( مهتزاجإب زوجنف ) :م ةثرولا قحل ةيصولا عانتما يأ :ش ( مهقحل عانتمالا نألو ) :م

 زوجت ) :م زجي مل يأ :ش ( ضعب درو ) :م ةثرولا ضعب يأ :ش ( ضعب زاجأ ولو ) :م عناملا مدعل

 . هاضر مدعل :ش ( دارلا قح يف لطبو هيلع هتيالول هتصح ردقب زيجملا ىلع

 دارأ :ش ( ملسملل رفاكلاو رفاكلل ملسملا يصوي نأ زوجيو ) :م : يرودقلا يآ :ش ( لاق) :م

 . يتأي ام ىلع ةيصولا هل زوجي ال يبرحلا نأل « يبرحلا ال يمذلا رفاكلاب
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 . (۸ ةيآلا:ةنحنمملا) (نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مکاهني ال  یلاعت هلوقل لوألاف
 يف نيبناجلا نم عربتلا زاج اذهلو ‹ تالماعملا يف نيملسملا اوواس ةمذلا دقعب مهنأل : يناثلاو
 : ىلاعت هلوقل ةلطاب برحلا لهأل ةيصولا :« ريغصلا عماجلا »يفو .تامملا دعب اذكف « ةايحلا ةلاح

 دعب ةيصولا لوبقو : لاق . ٩ ةيآلا:ةنحتمملا) € نيدلا يف مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهني اغنإ
 وأ ةايحلا لاح هل ىصوملا اهلبق نإف توما

 مل نيذلا نع هللا مكاهنيال :  ىلاعت هلوقل ):م رفاكلل ملسملا ةيصو وه :ش ( : لوألاف) :م
 مكوذؤي ملو مكرايد نم مكوجرخي مل اذإ مهنأل :ش (۸ ةيآلا : ةنحتمملا ) :م ( نيدلا يف مك و لتاقي
 يف اذك « لام اب ةلصلاو ةرشاعملا نسحب اًضيأ متنأ مهوربت نأ مهعم لدعلاف« مهنمرباذهف
 . ةزئاج تناكف « نيعلا نم لاملاب مهل ةيصولا و« ريسفتلا

 تنب ةيفص نع يورو :«اياصولا تكن» باتك يف -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 نم رضحمب كلذ ناكو < يدوهي وهو اهيخأل اهلام ٹلثب تصوأ ةي هللا لوسر ةجوز ييح

 . اهيلع اوركني ملف ةباحصلا

 دقعب ):م ةمذلا لهأ نأ يأ :ش ( مهنأل ):م ملسملل رفاكلا ةيصو وهو :ش ( : يناثلاو ) :م
 ( تامملا دعب اذكف « ةايحلا ةلاح يف نيبناجلا نم عربتلا زاج اذهلو ٠ تالماعملا يف نيملسملا اوواس ةمذلا
 :م : هلوقب هيلإ راشأ دقف برحلا لهأل ملسملا ةيصو امأو . ملعلا لهأل هيف فالخ ال اذهو :ش

 - يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو :ش ( ةلطاب برحلا لهأل ةيصولا : ريغصلا عماجملا يفو)

 . هللا مهمحر

 نع هللا مكاهني اغإ > : ىلاعت هلوقل ) :م زوجي : يعفاشلا باحصأ رثكأو دمحأو كلام لاقو
 ىلع اورهاظو مكرايد نم مكوجرخأو  :ش ( ٩( ةيآلا : ةنحتمملا) € نيدلا يف مكولتاق نيذلا

 لديام :ريغصلا عماجلا حرش» يف اولاق € نوملاظلا مه كئلواف مهلوستي نمو مهولوت نأ مكجارخإ
 . مهل ةيصولا زاوج ىلع لدي ام «ريبكلا ريسلا »يف دمحم ركذو . زاوجلا ىلع

 نم مهنأل مهل كلملا تبث لعف نإو « لعفي نأ يغبني ال هنأ : نيتياورلا نيب قيفوتلا هجوو
 يف هلام كيلمت ةيالو هل نأل « ةزئاج اهنإف نامأب انراد لخد امدعب يبرحلا ةيصو امأو « كلملا لهآ
 يف ملسملا عنم نأل ؛ هلام عيمجبو ثلثلاب هتيصو نيب قرف ال هنأ ىلع هتافو دعب اذکف « هتایح

 يبرحلا ةثروو « لاطبإلا نع موصعم هنأل ٠ نيملسملا ةثرو قحل ثلثلا ىلع داز امع يهنم كلذ
 . كلذك سيل

 وأ ةايحلا لاح هل يصوم ا اهلبق نإف « توما دعب ةيصولا لوبقو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م



 لبق ربتعی ال امک هلبق ربتعی الف « هب هقلعتل تولا دعب همکح توبث ناوأ نأل ؛ لطاب كلذف اهدر

 نأل ؛ ءارقف وأ ءاينغأ ةثرولا تناك ءاوس ‹ ثلثلا نود ناسنإلا ىصوي نأ بحتسيو :لاق . دقعلا

 الف ‹ هقح مامت ءافيتسا هنأل؛ ثلثلا لامكتسا فالخب « مهيلع هلام كرتب بيرقلا ةلص صيقنتلا يف

 الو ءارقف ةثرولا تناك نإ : اولاق ؟ اهكرت مأ ىلوأ ثلثلا نم لقأب ةيصولا مث . ةنم الو ةلص

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ‹ بيرقلا ىلع ةقدصلا نم هيف امل ‹ىلوأ كرتلاف نوري امم نونغتسي

 .« حشاكلا محرلا يذ ىلع ةقدصلا لضفأ »

 ( دقعلا لبق ربتعي ال امك هلبق ربتعي الف « هب هقلعتل توملا دعب همكح توبث ناوأ نأل ؛ لطاب كلذف اهدر

 ءيجم دعب ربتعياهنم درلاو لوقلاف فلأ ىلع ادغ قلاط تنأ هتأرمال لاق ول هنأ ىرت الأ :ش

 .دغلا

 ةثرولا تناك ءاوس ‹ ثلثلا نودب ناسنإلا يصوي نأ بحتسيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 . ثيدحلا ...٠ ءاينغأ كتثرو عدت نأل » : ا هلوقل فالخ هيف ملعی الو :ش ( ءارقف وأ ءاينغأ

 بحأ سمخلاب ىصوي نأل :الاق امهنآ - امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نعو ركب يبأ نعو
 يف نأل ) :م ثلثلاب ىصوي نأ نم ىلإ بحأ عبرلاب ىصوي نألو « عبرلاب ىصوي نأ نم يلإ
 هنأل ؛ ثلثلا لامكتسا فالخب « مهيلع هلام كرتب بيرقلا ةلص ) :م ثلثلا نم يأ :ش ( صيقنتلا

 ىقبي ال ثلثلا وه يذلا هقح مامت ىفوتسا اذإ يصوملا نأل :ش ( ةنم الو ةلص الف « هقح مامت ءافيتسا

 . ةلصلاب راثيإ الو « هتثرو ىلع هنم هل

 ةثرولا ثناك نإ ):م خياشملا يآ :ش (: اولاق ؟اهكرت مأ ىلوأ ثلثلا نم لقأب ةيصولا مث ) :م

 ةالصلا هيلع لاق دقو ‹ بيرقلا ىلع ةقدصلا نم هيف امل ‹ ىلوأ كرتلاف نوري امم نونغتسي الو ءارقف

 ثيدحلا اذه :ش ( «حشاكلا محرلا يذ ىلع ةقدصلا لضفأ» ) :م : ايب يبنلا لاق يأ :ش (مالسلاو

 لضفأ نإ » :هظفلو ةي يبنلا نع يراصنألا بويأ يبأ نع « هدنسم» يف دمحأ مامإلا هاور

 . ۲ ....ةقدصلا

 . بويأ يبأ نع ريشب نب ميكح نع يرهزلا نع ةاطرأ نب جاجحلا نع )١/ ٤١١( دنسملا يف دمحأ هاور (۱)

 نع ريشب نب بويآ نع يرهزلا نع نيسح نب نايفس نعأضيأ هاورو . جاجحلا فعضل فيعض هدانسإو
 )٤٠٦/١( مكاحلا هاورو . يرهزلا ادع اميف ةقث وهو نيسح نب نايفس هيفو «ًاعوفرم . . مازح نب ميكح

 . اعوفرم . . ةبقع تنب موثلك مأ همأ نع نمحرلا دبع نب ديمح نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس نع « ةاكزلا»
 يف يناربطلا هاور )١/ ١٠١(: ؟عمجملا »يف يمشيهلا لاقو « ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح : لاق مث
 . هللا امهمحر- لاق امك وهو . حيحصلا لاجر هلاجرو «ريبكلا»

١ 



 ةيصولاف « مهبيصنب نونغتسي وأ ءاينغأ اوناك نإو « ًاعيمج ةبارقلاو ءارقفلا قح ةياعر هيف نألو
 اهب ىغتبي هنأل ىلوأ ىلوألاو ‹ بيرقلا نم ةبه كرتلاو ‹ يبنجألا ىلع ةقدص نوكي هنأل ؛ ىلوأ

 وهو « ةليضف ىلع امهنم لك لامتشال يصوملا ريخي : هجولا اذه يف ليقو . ىلاعت هللا هجو

 . نيريخلا نيب ريخيف ةلصلاو ةقدصلا

 يأ لئس ايک يبنلا نأ : ةريره يبأ نع «لاومألا »باتك يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ هاورو

 . ىهتنا «« حشاكلا محرلا يذ ىلع ةقدصلا» : لاقف ؟ لضفأ ةقدصلا

 اغإو ‹ علضلا ىلإ ةرصاخلا نيب ام حشكلاو « هحشك يف هناودع يفخي يذلا حشاكلاو

 . قيدصلا محرلا يذ يف كلذكو . اهرهقو سفنلا ةفلاخم نم هيف ال لضفأ هيلع ةقدصلا

 له هيلعو ءءارقف اوناكاذإ نوثريال نيذلا هبراقأل ةيصو لعجي نأ لضفألا نأ ملعا مث

 نم عزتنت :كاحضلاو سواط نعو . ءاملعلا نيب هيف فالخ ال : ربلا دبع نبا لاقو . ملعلا

 ىلإ يقابلا دريو ريغلل ثلثلا ىطعي : ديز نب رباجو نسحلا نعو . هتبارق ىلإ درتو ريغلا
 . هتبارق

 سفنلا :ش ( قح ةياعر ) :م ءارقف ةثرولا تناك اذإ ةيصولا كرت يف يأ :ش ( هيف نألو ) :م

 ةيصولاف ) :م ثرإلا نم :ش ( مهبيصنب نونغتسي وأ ءاينغأ اوناك نإو « اعيمج ةبارقلاو ءارقفلا) م

 ؛ يبتجألا ىلع ) :م ةقدصلا ةلزنب ذئنيح ثلثلاب ءاصيإلا نأل يأ :ش ( ةقدص نوكي هنأل «ىلوأ

 ةقدصلا يأ :ش ( ىلوأ ىلوألاو « بيرقلا نم ةبه ) :م نوكي ثلثلاب ةيصولا كرت يأ :ش ( كرتلاو

 . هتايح يف ةقدص اهنأل :ش ( ىلاعت هللا هجو اهب ىغتبي هنأل ) :م لضفأ يبنجألا ىلع

 ريخي ) :م مهبيصنب نونغتسي ءاينغأ ةثرولا تناك اذإ ام وهو :ش ( :هجولا اذه يف ليقو ) :م

 لامتشا يأ :ش ( وهو ةليضف ىلع ):م كرتلاو ةيصولا نم يأ :ش ( امهنم لك لامتشال يصوملا

 كلذك ناك اذإف « ةثرولا قح يف :ش ( ةلصلاو ) :م يبنجألا قح يف :ش ( ةقدصلا ) :م ةليضفلا

 نمل لضفألا «يواحطلا حرش» يفو . نيرايخلا نيب ينعي « ءاخلا رسكب :ش ( نيريخلا نيب ريخيف) :م
 ال نأ ريثك لام هل ناك نمل لضفألاو « ةثرو هل تناك اذإ ءىشب ىصوي ال نأ لیلق لام هل ناک

 ' . هيف ةيصعم ال اميف ثلثلا زواجي
 ةيصولا كرتف ًاراغص ةثرولا تناك اذإ : يلضفلا مامإلا نع « ىواتفلا ةصالحخ» يفو

 ءارقفاوناك نإ نيغلاب اوناك نإو . -هللا همحر- فسوي يبأ نع يور اذكه : لاق «لضفأ

 . لضفأ ةيصولاف ةكرتلا يشلثب نونغتسيو

 ةعبرأ ةثرولا نم دحاو لكل كرتاذإ : -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ءانغتسالا ردقو

۲ 



 - يعفاشلا يلوق دحأ وهو «-ىلاعت هللا همحر - رفزل ًافالخ « لوبقلاب كلمي هب ىصىملاو : لاق

 ثرإلا مث. لاقتنا هنأ ال ةفالخ امهنم لك ذإ « ثاريملا تخأ ةيصولا : لوقي وه .- هللا همحر

 ىصوىملا دري ال اذهلو « ديدج كلم تابثإ ةيصولا نأ : انلو . ةيصولا كلذكف « لوبق ريغ نم تبثي
 ةفالخف ةثارولا امأ . هلوبقب الإ هريغل كلملا تابثإ دحأ كلمي الو بيعلاب هيلع دري الو بيعلاب هل

 . لوبق ريغ نم عرشلا نم أربج تبثف « ماكحألا هذه اهيف تبثت ىتح

 . ناريجلاف ءاينغأ اوناك نإف « ةبارقلاب أدبي نأ ىغبني ىصوي نأ دارأ يذلا عضوملا يفو . فالآ

 ‹«لوهجملا ةغيص ىلع كليب :ش (لوبقلاب كلي هب ىصوىملا ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ةحلصم ىلع وأ مشاه ينبك هرصح نكي ال نمو نيكاسملاو ءارقفلاك نيعم ريغل ناك اذإ امأ

 :م مهيلع فقولاك مهل ةيصولا نأل « توملا درجمي تمزلو « لوبق ىلإ رقتفي مل جح وأ دجسم

 :م رفز لوق يأ :ش ( وهو) :م لوبقلا ىلع فقوتي ال هدنع نإف :ش ( ىلاعت هللا همحر رفزل اًقالخ)

 . هلع روهشم ريغ لوق وهو :ش ( -هللا همحر- يعفاشلا يلوق دحأ)

 ( ةفالخ امهنم لك ذإ ‹ ثاريملا تخأ ةيصولا لوقي ) :م -هللا همحر- رفز يأ :ش ( وه ) :م

 لك نأ ال يأ :ش ( لاقتنا هنأ امل ):م توملادعب ةفالخ ثاريملاو ةيصولا نم دحاو لك نأل يأ :ش

 :م درلاب دتري الف :ش ( لوبق ريغ نم تبثی ثرإلا مث ) :م لاملا لاقتنا ةيصولاو ثرإللا نم دحاو

 .( ةيصولا كلذكف)

 ( بيعلاب هيلع دري الو بيعلاب هل ىصوملا دري ال اذهلو « ديدج كلم تابثإ ةيصولا نأ : انلو ) :م

 هدري ال ابيع هب يرتشملا دجوو ةكرتلا نم اًئيش عاب مث ناسنإل هلام عيمجب ىصوأ ول ينعي :ش
 يف درلا ةيالو تتبشل ةفالخحلا قيرطب هل ىصوملل كلملا تويث ناك ولو . هل ىصوملا ىلع

 . هاضرو :ش ( هلوبقب الإ هريغل كلملا تابثإ دحأ كلم الو ) :م ثراولا يف امك « اعيمج نيتروصلا

 ررض هقحلل هاضر ريغ نم هل ىصوملا هكلم ولف « هراد يف بارت ثلثب ىصوأ ول هنأ یرت الأ

 هل ىصوملا ةعفنمل ةيصولا ذوفن نأل كلذو ؛ زوجي ال وهو هتيب نم هلقن همزلي هنأل « يصوملا لعفب

 . ةريثك اذه لاثمأو « هيلإ دوعت ةعفنم

 دري ال اذهلو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( ماكحألا هذه اهيف تبلت ىتح ةفالخف ةثارولا امأ ) :م

 نم عرشلا نم اربج ) :م ثاريملا يف ةفالخلا يأ :ش ( تبثف ) :م بیعلاب دری الو بیعلاب هل یصوملا

 رايخلا هل ىصوملل ةيصولا يفو « ىبأ وأ اًئيش هنم رايتخا ريغ نم يأ « ثراولا :ش ( لوبق ريغ

۳ 



 لخديف « لوبقلا لبق هل ىصوملا تومي مث يصوملا تومي نأ : يهو ةدحاو ةلأسم يف الإ : لاق

 ىلع فوقوم كلما نأ انيب ال ةيصولا لطبت نأ : سايقلاو « اًاسحتسا هتثرو كلم يف هب ىصوىملا

 نم ةيصولا نأ : ناسحتسالا هجو . عئابلا باجيإ دعب هلوبق لبق يرتشملا تومك راصف . لوبقلا

 اذإف « هل ىصوملا قحل تفقوت امنو « هتهج نم خسفلا هقحلب ال امامت هتومب تمت دق يصوم ا بناج

 نمو : لاق . ةزاجإلا لبق تام اذإ يرتشملل رايخلا هيف طورشملا عيبلا يف امك هكلم يف لخد تام

 ‹ نيتجاحلا مهأ هنأل ؛ ةيصولا ىلع مدقم نيدلا نأل ؛ ةيصولا زجت مل هلامب طيحي نيد هيلعو ىصوأ

 نيدلا قبي مل هنأل « ءامرغلا هأربت نأ الإ « مهألاف مهألاب أدبي زادبأو « عربت ةيصولاو ضرف هنإف

 . اهيلإ هتجاحل عورشملا دحلا ىلع ةيصولا ذفنتف

 نیبرض ىلع لوبقلا مث . ةبهلاو عيبلاك لوبقلا ىلع تقفاو درلاب تدترا الو « درلاب دترياذهلو <

 نأ ليلدلاو « تلبق :يصوملا توم دعب لوقي نأ حيرصلاف « ليلدلاب لوبقو حيرصلاب لوبق

 كلذ نوكيو « هتيصول ًالوبق هتوم نوكيف «يصوملا توم دعب درلاو لوبقلا لبق هل ىصوملا توي
 ٠ . هتثرول اًناریم

 ىصوملاو» : هلوق نم ءانشتسا اذه :ش ( ةدحاو ةلأسم يف الإ ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 تومي مث يصوملا تومي نأ يهو ) :م لوبقلا نودب كلي ةانثتسملا ةلأسملا يف ينعي ؟لوبقلاب كلي هب

 نأ انيب امل ةيصولا لطبت نأ : سايقلاو « اًتاسحتسا هتثرو كلم يف هب يصوم ا لخديف «لوبقلا لبق هل ىصوىملا

 ةيصولا تلطبف توملاب لوبقلا تاف دقو :ش ( لوبقلا ىلع فوقوم ) :م يص وملا كلم يأ :ش ( كلملا

 . ( عئابلا باجيإ دعب هلوبق لبق يرتشملا تومك ) :م اذه مكح :ش (راصف ) :م

 ‹ هتهج نم خسفلا هقحلي ال امامت هتومب تمت دق يصوم لا بناج نم ةيصولا نأ : ناسحتسالا هجو) :م

 :م هريظن «لوبقلا ليلد در الب هتوم نأل :ش ( هكلم يف لخد تام اذإف « هل ىصوىملا قحل تفقوت امنإو

 ةعلسلا نوكتو متي عيبلا نإف :ش ( ةزاجإلا لبق تام اذإ يرتشملل رايخلا هيف طورشملا عيبلا يف امك )

 .هل ىصوملا نع ةثوروم ةيصولا نوكي انه اذكف ‹ يرتشملا نع ةثوروم

 نيدلا نأل ؛ ةيصولا زجت مل هلام طيحي نيد هيلعو ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 م هؤادأ يآ :ش ( ضرف ) :م نيدلا نإف يآ :ش ( هنإف « نيتجاحلا مهأ هنأل ؛ ةيصولا ىلع مدقم

 مل هنال ) :م نويدلا باحصأ يأ :ش ( ءامرغلا هئربت نأ الإ « مهألاف مهألاب ادبي ادبأو « عربت ةيصولاو)

 نأ وهو « هركذ يذلا هجولا وهو :ش ( عورشملا دحلا ىلع ) :م ذئنيح :ش (ةيصولا ذفنتف نيدلا قبي

 . ةيصولا ىلإ تيملا يصوملا ةجاحل يأ :ش ( اهيلإ هتجاحل ) :م ءاينغأ وأ ءارقف اونوكي نأ امإ ةثرولا

 اهب ىصوي ةيصو دعب نم # : ىلاعت هلوق يف نيدلا ىلع ةيصولا مدق اغإ : يرشخسسمزلا لاقو

٤ 



 ؛ ريخلا هوجو يف ناك اذإ حصت :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو . يبصلا ةيصو حصت الو : لاق

 . ملحلا قهار يذلا وهو « عفاي وأ عافي ةيصو زاجأ -هنع هللا يضر- رمع نأل

 يف ثاريملل ةهباشم ةيصولا نأ ال « اعرش مدقم نيدلا نأ عم « ١١( ةيآلا : ءاسنلا) € نيد وأ

 « اهب مهسفنأ بيطي الو ةثرولا ىلع قشي ام اهجارخإ ناكف « ضوع ريغ نم ةذوخأم اهنوك

 ىلع تمدق كلذكف «هئادأ ىلإ ةنئمطم مهسوفن نإو نيدلا فالخب . طيرفتلل ةنظم اهؤادأ ناكف

 ةيوستل وأ ةملكب ىنج كلذكو «نيدلا عم اهبوجوواهجارخإ ىلإ ةعراسملا ىلع اًتعب نيدلا

 . بوجولا يف امهنيب

 هدعب وأ كاردإلا لبق تام ءاوس :ش ( يبصلا ةيصو حصت الو ) :م يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 نسحلاو سابع نبا لوق وهو « رهاوظلا باحصأو : هلوق ىف - هللا همحر - ىعفاشلا لاق هبو

 ۰ . هللا مهمحر- دهاجمو

 ( ريخلا هوجو يف ناك اذإ ) :م يبصلا ةيصو يأ :ش ( حصت : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 ءاطعو حيرشو زيزعلا دبع نب رمعو يعخنلاو يبعشلا لوق وهو دمحأو كلام لاق هبو :ش

 : «عيرفتلا» باتك يف يكلاملا يرصبلا بالجلا نبا لاقو . ةنييع نب هللا دبعو سايإو يرهزلاو

 يبصلاو نونجملا نم ةيصولا حصت الو : «هزيجو» يف يلازغلا لاقو « ةزئاج زيمملا يبصلا ةيصو
 . نالوق زيمملا يبصلا يفو « زيي ال يذلا

 ىور :ش ( ملحلا قهار يذلا وهو « عفاي وأ عافي ةيصو زاجأ - هنع هللا يضر - رمع نأل ) :م
 يضر - باطخلا نب رمعل ليق هنأ هيبأ نع مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع نع «ًاطوملا »يف كلام

 اه هل سیلو « لام وذ وهو ماشلاب هثراوو ناسغ نم ملتحي مل اعافي امالغ انه اه نإ : - هنع هللا

 رئب :هل لاقي ءاي اهل ىصوأف « اهل صويلف : - هنع هللا يضر - رمع لاقف هل مع ةنبا الإ انه

 نب ورمع مآ : يه همع ةنباو . مهرد فل نيثالشب تعیبف : - هنع هللا يضر - رمع لاق ‹مشج

 . ميلس
 نب ركب يب نع ديعس نب ىيحي نع يروثلا نايفس ربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو

 رئبب ةرشع يتنث وأ رشع نبا وهو ىصوأ «يناسغلا ميلس نب ورمع نأ : مزح نب ورمع نب دمحم
 مل ميلس نب ورمع : يقهيبلا لاقو . هتيصو - هنع هللا يضر - رمع زاجأف املأ نيثالثب تموق هل

 . ةصقلا بحاصل بستنم هنأ الإ ٠ - هنع هللا يضر - رمع كردي

 يفو . ةلمهم نيع فلألا دعبو ةقفخللا ءافلابو فورحلا رخآ ءايلا حتفب « عافي : هلوق

 عافيو « عافيأ عمجلاو . بشو كرحت اذإ اعافيإ عفوي عفيأ دقو هعفيو عفايو عفي مالغ : «ةرهمجلا»



 ‹ عربت هنأ : انلو . هريغ ىلع ىقبي ذفنت مل ولو . ىفلزلا لين يف هسفن ىلإ هفرصب هل رظن هنآالو

 رثألاو « هلوق مازلإب لوق هتيصو حيحصت يفو « مزلم ريغ هلوق نألو « هلهأ نم سيل يبصلاو
 كلذو « هنفد رمأو هزيهجت يف هتيصو تناك وأ « ًازاجم ملحلاب دهعلا بيرق ناك هنأ ىلع لومحم

 . هانیب امک هتثرو ىلع كرتلاب باوثلا زرحي وهو « اندنع زئاج

 هعمجو « عفاي ىنعجب عافي مالغ : يكاكلا لاقو . اهلوح امع عقوف ءافيإ ةلعلاو لبجلا نم ةعطق
 . رداونلا نم وهو « عفوي الو يبص : لاقي الو « ناعفي

 عفايلاو رورحلا : مهضعب لاق : ديبع يبأ نع « ناسنإلا قلخ » باتك يف ركذ :تلق

 : ديبع وبأ لاقو . عافيأ هعمجو عفاي مالغ : ليق ملحلا يبصلا غلبي ملاذإو . دحاو عرعرتملاو

 . هعفي مالغ : لاقيو « عفوي :لاقي نأ سايقلاو « سايق ريغ ىلع وهو : يئاسكلا لاق

 يأ :ش ( ىفلزلا لين يف هسفن ىلإ هفرصب هل رظن ) :م يبصلا ءاصيإ نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ىلع ) :م هلام :ش ( ىقبي ) :م هؤاصيإ :ش ( ذفنت مل ولو ) :م العلا ةجردلاو ىلاعت هللا ىلإ برقلا

 ةيصولاب باوثلا هل نوكي ثيح هسفن ىلع هلام ىقبي تذفن ولو ‹ يبصلا ريغ ىلع يأ :ش (هريغ
 . ىلوأ ةيصولا تناكف هلامب

 ‹ عربتلا لهأ نم يأ :ش ( هلهأ نم سيل يبصلاو « عربت ) :م هؤاصيإ نأ يأ :ش ( هنآ : انلو ) :م

 قيرطب هكلي ال كلذكف « ةقدصلا وأ ةبهلاب عامجإلاب ةايحلا لاح يف هلامب عربتلا كلي ال اذهلو

 . قاتعإلا ىلع اًسايق اًضيأ ةيصولا
 دعب ةمزال ةيصولا نأل :ش ( هلوق مازلإب لوق هتیصو حیحصت يفو . مزلم ريغ هلوق نألو ) :م

 ىلع لومحم ) :م - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ىور يذلا رثألا يأ :ش ( رثألاو ) :م توما

 ىلع ضي مل اًغلاب ناك : ينعي «زاجملا ثيح نم : يأ :ش ( ؟زاجم ملحلاب دهعلا بيرق ناك هنآ
 (هتیصو تناک وأ ):م هيلع ناک ام مساب ءيشلل ةيمست ازاجم اًعلاب ىمسي هلثم ریثک نامز هغولب

 « هنفد رمأو هزيهجت يف ) :م روكذملا عافي ةيصو تناك وأ : يأ « روكذملا رثألا نع ناث باوج :ش

 هل رظن هنألو :هلوق نع باوج اذه :ش ( هتثرو ىلع كرتلاب باوثلا زرحي وهو « اندنع زئاج كلذو

 ةثرولا تناك نإو : هلوق نم بيرق نع يأ :ش ( هاتيب امك ) :م ىفلزلا لين يف هسفن ىلإ هفرصب
 . هرخآ ىلإ . . . ءارقف

 ‹ خياشملا باوج طيبخت - هنع هللا يضر - رمع ثيدح نع باوجلا يفو : يزارتألا لاقو

 هنأل ؛يدنع رظن امهيفو : لاق مث « - هللا همحر - فنصملا امهركذ نيذللا نيباوحجلاب كلذ نيبو

 فيكو . هسفن زيهجت هتيصو كلذ يمسي فيكف « لام هل مع ةنبال ىصوأ هنأب يوارلا حرص
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 هربتعا لاجلا مكحب قفتي ام ىلإ ال تافرصتلا عاضوأ ىلإ رظنلا ررضلاو عفنلا يف ربتعملاو

 . لاوحألا ضعب يف ًاعفان قفتي ناك نإو . ةيصو الو هكلمي ال هنإف قالطلاب

 ناك هنآ : ثيدحلا ةياور يف حص هنأل اراجم اًمالغ يمس نكل « كردأ ناك هنأ لمتحي :لاقي

 . یهتنا ‹ملتحم اًمالغ

 يذلا وه نيروكذملا نيهجولا نأل « فنصملا ىلإ رمألا سفن ىلإ اذه يف طيبختلا ةبسن :تلق

 ‹ ةقيقح عفايلا ينعي ««ملتحم اًمالغ ناك»: هلوق نأب : هلوقب هنع لمكألا باجأو . امهركذ

 نوكي نأ يفاني ال « هلام هل مع ةنبال ىصوأ هنأ» : هلوقو . هانعمب هلقن يوارلا نوكي نأ زوجيف

 . یهتنا ‹ هنفدو هزیهجتب قلعتی امیف

 كردأ نم نأ : هصخلمو «- هيف لوطو -حيحصلا باوجلا : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 يف هفالخب دتعي يعخنلاو يبعشلاو نسحلاو بيسملا نب ديعسك نيعباتلا نم ةباحصلا رصع

 يبعشلا نع مهبتك يف انباحصأ ىور مث « هفالخ عم مهعامجإ متيال ىتح ةباحصلا عامجإ
 ال هنأل ‹ عامجإلاب جاجتحالا لطبف «قهارملا ةيصو زوجت ال : اولاق مهنأ نسحلاو يعخنلاو

 فيكف مصحخلا دنع بجاوب سيل وهو « يباحصلا ليلعت يقبف « مهفالخ عم ةباحصلل عامجإ
 ال رثألا اذهب جاجتحالاو ‹ يواحطلا هلاق ام حيحصلا باوجلاو . ىهتنا « هريغ ىلع هب جتحي

 هللا يضر - رمع قلي مل نمت وهو ميلس نب ورمع ةياور نأل «لسرم هنأل يعفاشلا نم حصي
 هفلاخو - هنع هللا يضر - رمع نع حصي مل رثألا اذه نأ مزح نبا هلاق ام اذه نم غلبأو «-هنع

 ءةيآلا € ىماتيلا اولتباو * : ىلاعت هلوقل فلاخم اًسضيأ وهو « -امهنع هللا يضر - سابع نبا
 هنكل اندنع الوبقم ناك نإو لسرملاو : ؛طوسبملا» يفو . هلام نم عونم يبصلا نأ ىلع لدت اهنإف
 دارملا نأل ؛ رظن هيفو : لمكألا لاق « ثيدحلا «... ثالث نع ملقلا عفر » : لب هلوق مومع فلاخ

 . لمأتيلف «هنم سيلف هيف نحن امو « فيلكتلا ملقلاب

 ةيصولا نأ انملس : لوقي هنأك باوجلا يف لزنت اذه :ش ( ررضلاو عفتلا يف ربتسعملاو ) :م

 (تافرصتلا عاضوأ ىلإ رظنلا ) :م ررضلاو عقنلا يف هب ربتعملا نكل « اهكرت نود باوثلا لصحي
 كلملل ليزم عضولا لصأ يف ةيصولاو «لاوحألا ال عضولا لصأ تافرصتلا يف ربتعي ينعي :ش

 يف لام لا كاذ قفني قسافل ىصوأ نأك عفن هيف نوكي ال دقو «لاوحألا ضعب يف اهيف عقنلا عقي دقو

 :ش ( لاحلا مكحب قفني ام ىلإ ال ):م ىفلزلا لين يف يغبني ال ةيصعملا ىلع ةناعإ اذهو «قتسفلا

 انركذ ام ربتعا يأ :ش ( هربتعا ) :م ةقحاللا ضراوعلا نم لاحلا مكحب قفتي ام ىلإ رظنلا ال ينعي

 الو ) :م قلط نإو هقالط كلي ال يأ :ش ( هكلع ال ) :م يبصلا نإف يأ :ش ( هنإف ؛ قالطلاب ) :م

 اًعنام بصن نإو اًضيآ هتیصو كلي الو : يأ :ش ( لاوحألا ضعب يف اًعفان قفتي ناك نإو . ةيصو

¥ 



 تكردأ اذإ : لاق اذإ اذكو . ةرشابملا تقو ةيلهألا مدعل كاردإلا دعب تام مث ىصوأ اذإ اذكو

 . قاتعلاو قالطلا يف امك اقيلعتو ًازيجنت هكلمي الف « هتيلهأ روصقل ةيصو «نالفل يلام ثلثف
 لاح ىلإ هتفاضإ حصتف ىلوملا قح عناماو « ةمتسسم امهتيلهأ نأل ؛ بتاكمل او دبعلا فالخب

 ىلع : ليقو . عربتلا لبقي ال هلام نأل ؛ ءافو كرت نإو بتاكلا ةيصو حصت الو : لاق . هطوقس

 كولم لك : لوقي بتاكم ىلإ اهل ادر حصت :امهدنعو « حصت ال - هللا همحر -ةفينح يبآ لوق

 . هعضوم يف فرع فورعم اهيف فالخلاو ‹ كلمف قتع مث رح وهف لبقتسأ اميف هكلمأ

 نأب اهقلطي وأ « ىنسحلا ةرسوملا اهتخأب جوزتيو اعرش ةرسعم ةأرما قلطي نآب لاوحألا ضعب يف
 ‹ عربت لصألا يف ةيصولاو ضراوعلا نم كلذ نأل « ةحلاصلاب جوزتيو ةطيلس ةيناز تناك

 . هلهأ نم سيل يبصلاو

 تقو ةيلهألا مدعل كاردإلا دعب تام مث ) :م ةيصوب يبصلا يآ :ش ( ىصوأ اذإ اذكو ) :م

 ال :ش (ةيصو نالفل يلام ثلثف تكردأ اذإ : لاق اذإ اذكو ) :م ةيصولا ةرشابم تقو يأ :ش (ةرشابملا

 ثيح نم : يأ :ش ( اًقيلعتو ؟زيجنت ) :م ءاصيإلا يأ :ش ( هكلمي الف « هتيلهأ روصقل ) :م زوجي

 قالطلا يف امك ):م يناثلا هجولا يف امك قيلعتلا ثيح نمو «لوألا هجولا يف امك زيجنتلا

 . اًقيلعت الو ازيجنت امهکلي ال ثیح :ش (قاتعلاو

 يلام ثلثف تقتعأ اذإ : بتاكملا وأ دبعلا لاق اذإ : ينعي :ش ( بتاكملاو دبعلا فالخب ) :م

 لاح ىلإ هتفاضإ حصتف ىلوملا قح عناملاو ) :م ةمات يأ :ش ( ةمتتسم امهتيلهأ نأل ) :م حصي ةيصو

 . عناملا طوقس يأ :ش ( هطوقس

 (عربتلا لبقي ال هلام نأل ؛ ءافو كرت نإو بتاكلا ةيصو حصت الو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 : امهدنعو ‹ حصت ال : - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع : ليقو ) :م هتبهو هقتع حصي ال اذهلو :ش

 وهف لبقتسأ اميف هكلمأ كولم لك : لوقي بتاكم ىلإ ) :م ةلأسملا هذهل اًسايق : يأ :ش ( اهل ادر حصت

 كلمت يف ثنحلا باب نم : يأ :ش ( هعضوم يف فرع فورعم اهيف فالخلاو ‹ كلمف قتع مث رح

 هکلمأ كولم لك : لاق اذإ بتاكملا نأ وه ةمث فرع امو « ريبكلا عماجلا» نايأ يف نوذأملاو بتاكل

 . امهدنع قتعو « ةفينح يبأ دنع قتعي مل كلمف قتعف رح وهف لبقتسا اميف

 نأ ةفينح يبألو « ةيرحلادعبام وهو «قاتعإلل رهاظلا كلم ىلإ كلملا ركذ نأ : امهل

 ام وهو رهاظ ريغ : يناثلاو «قاتعلا لبق ام وهو « رهاظ ىلإ امهدحأ كلملا نم نيعو بتاكملل

 . رهاظلا ريغ نود رهاظلا نيميلا برضيف قاتعلا دعب
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 لوألا امأ . ةيصولا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل عضو اذإ لمحل ابو لمحلل ةيصولا زوجتو : لاق
 يف ةفيلخ حلص نينجلاو « هلام ضعب يف ةفيلخ هلعجي هنأل ؛ هجو نم فالختسا ةيصولا نألف

 ةبهلا فالخب . كيلمتلا ىنعم نم هيف امل درلاب دتري هنأ الإ « هتخأ يه ذإ ةيصولا يف اذكف « ثرإلا

 ذإ دوجولا ضرعب هنألف : يناثلا امأو . ايش هكلميل هيلع دحأل ةيالو الو ضحم كيلقت اهنأل

 اهبابو ‹ ةيصولا تقو هدوجو ملع اذإ اميف مالكلا

 ثلثب تيصوأ :لوقي نأ لثم :ش ( لمحلل ةيصولا زوجتو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :م ىلوملا نم نكي ملو هتيراج نطب يف اب ىصوأ اذإ امك :ش ( لمحل ابو ) :م ةنالف نطب يف ال يلام
 نطبلا يف دوجوم تباث هنأ ملع اذإ هن دارأ :ش ( ةيصولا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل عضو اذإ )

 ام ىلع ةيصولا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل تءاج نأب كلذ ةفرعمو « هب وأ هل ةيصولا تقو

 يصوملا توم تقو نم «يفاكلا حرش »يف يباجيبسألا هححصو فنصملا هراتخاو يواحطلا هركذ

 . "ةياهنلا بحاص» هراتخاو ٠ - مهيلع هللا ةمحر - ثيللا وبأ هيقفلا هيلإ بهذ ام ىلع

 هجو نود :ش (هجو نم فالختسا ةيصولا نألف ) :م لمحلل ةيصولا وهو :ش ( لوألا امأ ) :م

 ةفيلخ حلص نينجلاو ) :م لاحلا يف هكلي هنأ الإ هتوم دعب :ش ( هلام ضعب يف ةفيلخ هلعجي هنأل) :م

 امع باوج هنأ الإ ثرإلا تخ ةيصولا نأل يأ :ش ( هتخأ يه ذإ ةيصولا يف اذكف « ثرإلا يف

 :ش (هنأ الإ ) :م : هلوق وه باوجلا ريرقتو « هدر زجي ملامك اهدر زاج امل نيتخأ اناك ول : لاقي

 مدقت ثاريملا نود :ش ( كيلمتلا ىنعم نم هيف امل درلاب دتري ) :م ءاصيإلا وأ ةيصولا دقع لعف نأ يأ

 . هيف كلذ

 ال لمحل اب ةبهلا نأ : ينعي «لمحل اب ةيصولا زوجتو : هلوقب لصتم :ش ( ةبهلا فالخب ) :م

 الو ) :م كلذل حلاصب سيل نينجلاو :ش (ضحم كيلمت ) :م ةبهلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م حصت

 . لاصفنالا لبق هل ةجاح ال هنأل :ش ( ايش هكلميل ) :م نينجلا ىلع يأ :ش (هيلع دحأل ةيالو

 يأ :ش ( دوجولا ضرعب ):م لمحلا يأ :ش ( هنألف ) :م هب ةيصولا وهو :ش ( يناثلا امأو ) :م

 اذإ اميف ةلأسملا عضو نإف :ش ( ةيصولا تقو هدوجو ملع اذإ اميف مالكلا ذإ ) :م دوجولا ةيضرعب
 ال ةيصولا تقو هدوجو ملعي كلذبو « توملا وأ ةيصولا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل تعضو

 نأ دعب الإ ءيش دوجو ملعيال هنأل « رهاظ ضقانت فنصملا مالك يف : لوقي نأ لئاقلو « ةلاحم

 . دوجولا ضرعب نوكي ال « ادوجوم ناک اذإو ءادوجوم ریصی

 ‹ هيلع ضبقلا دورولا حلصي دوجو ضرعب : «دوجولا ضرعبإا هلوق ىنعم نأ : باوجلاو

 يأ :ش ( اهبابو) :م ضقانتلا عفدناف مألا نطب يف هنوكو « ةقيقح هدوجو ملعاذإ : هلوق ىنعمو
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 .ىلوأ دوجوملا يف حصت نألف ‹ ةرمثلاك دوجوملا ريغ يف حصت اذهلو « هزجعو تيم ا ةجاحل عسوأ

 لوانتي ال ةيرالا مسا نأل ؛ ءاتتتسالاو ةيصولا تح اهلمح الإ ةيراجب ىصوأ نمو : لاق

 دارفإ حصي هنألو . اهدارفإ حص ةيصولاب مألا درفأ اذإف « ‹« اعبت قالطإلاب قحتسي ي هنکلو ًاظفل لمحلا

 ‹ هنم هؤانثتسا حصي دقعلاب هدارفإ حصي ام نأ : لصألا وه اذهو « هؤانشتسا زاجف ةيصولاب لمحلا

 . عويبلا يف رم دقو هنم هؤانلتسا حصي ال دقعلاب هدارفإ حصي ال امو « امهنيب قرف ال ذإ

 يأ :ش ( حصت ):م كلذ لجألو يأ :ش ( اذهلو « هزجعو تيملا ةجاحل عسوأ ) :م ةيصولا باب
 هلاقاميف كلذ حاضيإ :ش (ىلوأ دوج وملا يف حصت نألف « ةرمثلاك دوجوملا ريغ يف ) :م ةيصولا

 نإف ‹ تام مث ثلثلا نم جرخي وهو ناتسب ةرمثب هل ىصوأ لجر يف « هرصتخم» يف يخركلا

 [. . .]ةرمث هيف نكي مل نإو ءةرمثلا كلت الإ هل سيلف ةرمث هيف ناك نإ : كلذ يف لاق ةفينح ابأ

 . ثلثلا نم ادبأ هترمث

 اهنيعب ةمئاقلا ىلع ةرمثلاو دبألا ىلع ةلغلا نأل « ثكلثلا نم ادبأ هتلغ هلف هتلغب ىصوأ نإو

 سيل وأ ةرمث هيفو ادبأ لجرل هتلغب ىصوأو هريغ لام هل سيل ناتسبلا ناك نإو . اهريغ هل سيل
 . هرمث نم لبقتسي ام ثلثو « هيف يتلا ةرمثلا ثلث هل « ءاوس وهف ةرمث هيف هل

 ( ءانشتسالاو ةيصولا تحص اهلمح الإ ةيراجب ىصوأ نمو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لوانتي ال ةيراجلا مسا نآل ) :م ةثرولل لمحا نوكيو « اهب هل ىصوملل ةيراجلا نوكت ينعي :ش
 حص كلذك ناك اذإف اهنم مهفي ال هنأل « ةغللا ثيح نمو « ظفالا ثيح نم يأ :ش (اظفل لمحا

 ال :لاقيامع باوج اذه :ش ( ًاعبت قالطإلاب قحتسي هنكلو ):م لمحل ا ءانتساب ءاصيإلاب مألا رارقإ

 ال لوانتي مل ولو . هل يصولل هقحتسا نیبی مل ول هناف < ‹ لمحملا لوانتي ال ةيراجلا مسا نأ ملسن

 لوانتي مل ينعي ‹قالطإلاب لمحلا قحتسي هنأب باوجلا ريرقتو . هلاومأ نم هربخک هقحتسا

 . دارفإلا ديق نع يص ولا قلطأ اذإ قحتسي ي لب ۽ مومعلاب

 مالا تديقت لب ًاقلطم قبي مل مألا درفأ اذإ ينعي :ش ( اهدارفإ حص ةيصولاب مألا درفأ اذإف ) :م

 وه اذهو « هؤانثتسا زاجف ةيصولاب لمحلا دارفإ حصي هنألو ) :م ةدرفم ال اهب ةيصولا تحصف دارفإلاب

 الإ مهرد فلأ يلع نالفل : لاق ولاذهلو :ش ( هنم هؤانلتسا حصي دقعلاب هدارفإ حصي ام نأ : لصألا

 نيب يأ :ش ( امهنيب قرف ال ذإ ) :م اهلوانتي ال مالكلا ردص ناك نإو ءانثتسالا حص ةطنح ريفق

 ال امو ) :مامولعم هنوكب قلعتي امهنم دحاو لك نأل « ءانثتسالا نيبو « هيلع دقعلا دارفإ ةحص

 ( عويبلا يف رم دقو) :م اهلمح الإو ةيراج ءارش يف امك :ش ( هنم هؤانلتسا حصي ال دقعلاب هدارفإ حصي

 . دساقفلا عيبلا باب يف يأ :ش



 دقو ‹ ةبهلاك هنع عوجرلا زاجف متي مل عربت هنأل ‹ ةيصولا نع عوجرلا يصوملل زوجيو : لاق
 لوبقلا لبق هلاطبإ حصي باجيإلاو ‹ توملا ىلع فقوتي لوبقلا نألو . ةبهلا باتك يف هانققح

 . ًاعوجر ناك عوجرلا ىلع لدي ام لعف وأ عوجرلاب حرص اذإو : لاق . عيبلا يف امك

 نأل يأ :ش ( هنأل ؛ ةيصولا نع عوجرلا يصوملل زوجيو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 متي مل عربت ) :م ليوأتلا ىلإ جاتحي الف « اهنأل : خسنلا ضعب يفو . ءاصيإلا ليوأت ىلع ةيصولا
 ىلوأ فاضملاف <« عوجرلا لمتحي ةبهلا وهو ذفانلا عربتلاو « توملا دعب ام ىاإ فاضم هنأل :ش (

 زاجف) :م هعضب وأ هلك ىصوأ ام عيمج يف يصوملل عوجرلا زاوج ىلع ملعلا لهآ عمتجاو

 نأ الإ «ةبهلا باتك يف اذه انققح دق يأ :ش ( ةبهلا باتك يف هانققح دقو « ةبهلاك هنع عوجرلا

 ةمثألا لوق وهو «ةيصولا يف عوجرلا زاوج ىلع نورشكألاف هب ىصوأ اذإ قاتعإلا يف مالكلا

 هللا يضر- رمع نع يورو . روث يبأو قاحسإو ةداتقو يرهزلاو ديز نب رباجو ءاطعو ةعبرألا
 نعو . عامجإلا لح فلاخم هل ملعي ملو «هتيصو نم ءاشام لجرلا نيعي :لاق هنأ - هنع

 . قتعلا الإ ءاش ام اهنم نيعي : يعخنلاو ةمربش نباو نيريس نباو يبعشلا

 باجيإلاو) :م يصوملا توم يأ :ش ( توملا ىلع فقوتي ) :م ةيصولا يف :ش (لوبقلا نألو) :م

 . يرتشملا لوبق لبق عئابلا عوجر هيف زوجي هنإف :ش ( عيبلا يف امك لوبقلا لبق هلاطبإ حصي

 يتيصو نم تعجر :لاق نأب :ش ( عوجرلاب حرص اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ( ًاعوجر ناك عوجرلا ىلع لدي ام لعف وأ) :م نالفل

 ًامكح وأ ةقيقح هب يصوملا كالهتسا امهدحأ : عاونأ ةثالث عوجرلا :٤ةريخذلا» يفو :ش

 هذهف ًافيس اهعنصف ةديدحب وأ « هجسنو هلزغف نطقب وأ اًصيمق هطاخو هعطقف بوثب ىصوأ امك
 نم عونو تافرصتلا هذهب عطقني هنم بوصخملا قح نأ ىرت الأ « ًامكح كالهتسا « تافرصتلا

 نأ كلذ نم عونو نمسب هتل اذإ قيوسلاك ًالصأ زييمتلا نكي ال يأ « اًطلحخ هريغب هطلخي نأ كلذ

 . اهحبذف ةاش ناك نأب توملا موي ىلإ ءاقبلاو راخدالا ةئيه نع جرخ ىتح هيف ًاناصقن ثدحي

 هب یصوم اذهب ىقبي ال هنأل ‹ همسا زیمتیو هب یصوملا ريغتي نأب ةرورض عوجرلا امأو

 توم لبق ًاقيقد تراصف ةنوحاط يف حيرلا تبهف ةطنحب ىصوأ ول امك « توملا موي ىلإ كلذب

 راصف بنعب ىصوأ وأ « ابطر تراصف ةلخن يف ىوفكلاب ىصوأ وأ ةيصولا بلطب يصوملا

 . ةيصولا تلطب جيرارف تجرخأف اهيلع ةجاجد تنضحف ضيبب ىصوأ وأ «ًابيبز

 لطبت ال هدعب وأ ةيصولا لوبق لبق يصوملا توم دعب ةلأسملا هذه يف ريغتلا ناك ولو

 . اهنالطب بجوي الف ةيصولا مات دعب لصح ريختلا نأل « ةيصولا
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 راصو ‹ تلطبأ دق هلوق ماقم ماقف ‹ حيرصلا لمع لمعت اهنأل ةلالدلا اذكو ‹ رهاظف حيرصلا امأ

 ريغلا كلم يف ناسنإلا هلعف ول لعف لك مث . ةلالدلاب هيف رايخلا لطبي هنإف ٠ رايغلا طرشب عيبلاك

 ‹ بصغلا باتك يف ليعافألا هذه انددع دقو اعوجر ناك يصوملا هلعف اذإف « كلاملا قح هب عطقني

 لثم « هلعف اذإ عوجر وهف اهب الإ نيعلا ميلست نكمي الو هب ىصوملا يف ةدايز بجوي لعف لكو

 ةراهظلاو « اهب نطبي ةناطبلاو « هب وشحي نطقلاو ‹ يصوملا هيف ينبي رادلاو ‹ نمسلاب هتلي قيوسلا

 نم يصوملا كلم يف لصح هنأل؛ اهضقن هنكمي الو ةدايزلا نودب هميلست هنكمي ال هنأل ؛اهب رهظي

 ؛ اهئانب مدهو اهب ىصىملا رادلا صيصجت فالخب « هتهج

 لمع لمعت اهنال ):م ةلالدلاب عوجرلا اذكو يأ :ش ( ةلالدلا اذكو « رهاظف حيرصلا امأ ) :م

 لعفاذإ هناف « يرتشملل :ش ( رایخلا طرشب عيبلاک راصو ‹ تلطبأ دق : هلوق ماقم ماقف ‹ حيرصلا

 . لطبت هرایخ لاطبإ ىلع لدی ام ًالعف

 يف ناسنإلا هلعف ول لعف لك مث ):م حيرصلاب لطبي امك :ش ( ةلالدلاب هيف رايخلا لطبي هنإف ) :م

 هتميق نمضي هنإف « هصق دعب هتطايخو بوثلا عطق وحن :ش ( كلاملا قح هب عطقني ريغلا كلم

 قح هب عطقني يذلا لعفلا اذه لعف نإف يأ :ش ( يصوملا هلعف اذإف ) :م هنع كلاملا قح عطقنيو

 .ةيصولا نع :ش (ًاعوجر ):م اذه هلعف :ش ( ناك ) :م كلاما

 . سايقلا ريغ ىلع لعف عمج ليعافألا :ش ( بصغلا باتك يف ليعافألا هذه انددع دقو ) :م

 ميلست نكي الو ) :م اهزييت نکی ال ثیحب :ش ( هب یصوملا يف ةدايز بجوي لعف لكو ) :م

 اذإ يأ :ش ( هلعف اذإ ) :م ةيصولا نع :ش ( عوجر وهف ) :م ةدايزلا كلتب الإ يأ :ش ( اهب الإ نيعلا

 . هطلخي يأ :ش ( نمسلاب هتلي قيوسلا لثم ) :م هلوقب روص اهل ركذ مث لعفلا كلذ لعف
 يأ :ش ( هب وشحي نطقلاو « يصوم ا هيف ينبي ) :م هب ىصوملا رادلا لثمو يأ :ش ( رادلاو ) :م

 :م اهب ىصوملا ةناطبلا لثمو يأ :ش ( ةناطبلاو ) :م اهوحنو ةبج هب وشحي هب يصوملا نطق لثم
 تحت اهلعجي يأ :ش ( اهب رهظب ) :م اهب ىصوملا ةراهظلا لثمو يأ :ش ( ةراهظلاو ءاهب نطبي)

 . ءايشألا هذه نم ءيش ميلست يأ :ش ( هميلست ) :م نكي ال يأ :ش ( هنكمي ال هنأل) :م ةراهظلا

 هذه يضقن نكي الو يأ :ش (اهضقن هنكمي الو ) :م رهاظ وهو :ش ( ةدايزلا نودب ) :م

 . هریغ

 ثيح :ش ( اهئانب مدهو ) :م صجلاب اهضيبت يأ :ش ( اهب ىصوملا رادلا صيصجت فالخب ) :م
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 نيعلا عاب اذإ امك . عوجر وهف يصوملا كلم لاوز بجوأ فرصت لكو « عباتلا يف فرصت هنأل

 ناك هلازأ اذإف ‹ هكلم يف الإ ذفنت ال ةيصولا نأل ؛ هيف عجر مث هبهو وأ هارتشا مث هب ىصوملا

 ًالصأ ىنعملا اذه راصف « ةداع هتجاح ىلإ فرصلل هنأل ؛ عوجر اهب ىصوملا ةاشلا حبذو « اعوجر

 « ةداع هلسغي هريغ هبوث يطعي نأ دارأ نم نأل ؛ ًاًعوجر نوكي ال هب ىصوملا بوثلا لسغو . اضيأ

 .- هللا همحر - دمحم هركذاذك .ًاعوجر نكي مل ةيصولا دحج نإو : لاق . ًاريرقت ناكف

 يف يفن دوحجلاو لاحلا يف يقن عوجرلا نأل ؛ اعوجر نوكي :- هللا همحر -فسوي وبأ :لاقو

 يضاملا يف يفن دوحجملا نأ - هللا همحر - دمحلو . ًاعوجر نوكي نأ ىلوأف  لاحلاو يضاملا

  ًاوغل دوحجلا ناك لاحلا يف ًاتباث ناك اذإو .كلذ ةرورض لاحلا يف ءافتنالاو

 هب ىصوملا ريغب بجوأ فرصت هنأل « ًاعوجر نوكي ةثالثلا ةمئألا دنعو « اندنع ًاعوجر نوكي ال

 ىلع لدي ال عباتلا يف فرصتلاو ءانبلا وهو :ش ( عباتلا يف فرصت هنأل ) :م : هلوق وه انلیلدو <

 . عبت ءانبلاو « ءانب هنأل ٠ صيصجتلا يف لصألا ىلع قحلا طاقسإ

 :ش (عوجر وهف يصوملا كلم لاوز بجوأ فرصتلا لكو ) :م هب يصوملا بوثلا لسغ ول اذكو

 «هبهو اميف يأ :ش ( هيف عجر مث هبهو وأ هارتشا مث هب ىصوملا نيعلا عاب اذإ امك ) :م . ةيصولا نع
 يف الإ ذفنت ال ةيصولا نأل ) :م هعم ةيصولا ىقبت نأ لاحمف « هكلم لاوز ابجوأ ةبهلاو عيبلا نأل

 فرصلل ) :م هحبذ نأل يأ :ش ( هنأل ؛ عوجر اهب ىصوملا ةاشلا حبذو « ًاعوجر ناك هلازأ اذإف  هكلم

 . هتجاحخ فرصتلا وه ىنعملا اذهب دارأ :ش ( ًاضيأ ًالصأ ىنعملا اذه راصف « ةداع هتجاح ىلإ

 ‹ ةداع هلسغي هريغ هبوث يطعي نأ دارأ نم نأل ؛ اعوجر نوكي ال هب يصوملا بوثلا لسغو ) :م

 هجو يفو . ةيصولل ًاريرقت هب ىصوملا بوثلا لسغ ناكف يأ« ًاريرقت ناكف يأ :ش ( ًاريرقت ناكف
 يصوي نأ دارأ نم نأل «فيعض روكذملا ليلعتلا نأل « برقألا وه اذهو « ًاعوجر نوكي ةيعفاشلل

 . یفخی ال ام ىلع ةداع هلسغی ال ًادیدج ًابوث رخآلا يطعيو ًاديدج ًابوث
 همحر -دمحم هرکذ اذک ءًاعوجر نکی مل ةيصولا دحج نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يفن يأ :ش ( لاحلا يف يفن عوجرلا نأل ؛ًاعوجر نوكي :- هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . - هللا

 . لاحلا يف ةيصولل

 دوحجلا نأ :-هللا همحر- دمحلو . ًاعوجر نوكي نأ ىلوأف « لاحلاو يضاملا يف يفن دوحج لاو ) :م

 يضاملا يف ًايفن ناك امل دوحجملا نأ ينعي :ش ( كلذ ةرورض لاحلا يف ءافتنالاو يضاملا يف يفن

 اذإو ) :م ةرورض لاحلا يف ءافتنالل اتمضت يضاملا يف يفنلا نوكيف « يرورض لاحلا يف ءافتنالاو

 ناکو دحج مث یصوآ هنآ ضرفلا نأ هدوحج ًابذاک هنوکل :ش ( ًاوغل دوحح ا ناک لاخلا يف اتباث ناک

 . ًاوغل دوحجلا ناكف . لاحلا يف ءافتنالا وهو ةرورض نم وه ام لطبيف « ًالطاب يضاملا يف يفنلا
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 نوكي الف لاحلاو يضاملا يف يفن دوحجلاو « لاحلا يف يفنو يضاملا يف تابثإ عوجرلا نأل وأ

 وهف نالفل اهب تيصوأ ةيصو لك:لاق ولو . ةقرف حاكنلا دوحج نوكي ال اذهلو ‹ ةقيقح اعوجر

 يهف : لاق اذإ ام فالخب . لصألا ءاقب يعدتسي فصولا نأل . اعوجر نوكي ال ابرو مارح
 طوقسلل سيل ريخأتلا نأل ؛ اعوجر نوكي ال اهترخأ :لاق ولو يشالتملا بهاذلا هنأل .ةلطاب

 . نيدلا ريخأتك

 دمحم فالخ ركذي ملو ةلأسملا اذه يف «هرصتخم» يف فالخلا ركذي مل يرودقلا نأ ملعاو

 عماجمل ا »يف ًاعوجر هلعجي ملو اياصولا باتك يف اًعوجر دوححلا لعج نكلو « هبتك يف ًاضيأ

 : لاق نم مهنمو « ناتياور ةلأسملا ىف : لاق نم مهنمف «هيف خياشملا فلتخا اذه نمف « ٠ ريبكلا

 . سايقلا باوج« عماجلا» يف هركذام

 يف يقسنلا نيعملا وبآ خيشلا ركذ اذك « ناسحتسالا باوج اياصولا باتك يف هركذ امو

 . "ريبكلا عماجلا حرشا»

 ( يضاملا يف تابثإ ) :م ةيصولا نع عوجرلا نألو يأ« رخآ ليلد :ش ( عوجرلا نال وأ ) :م
 دوحجلاو) :م لاحلا يف ةيصولل يفن يأ :ش ( لاحلا يف يفنو ) :م يضاملا يف ةيصولا تابثإ يأ :ش

 (اذهلو) :م يفنلاو تابثأإلا نيب ةافانملل :ش ( ةقيقح ًاعوجر نوكي الف ًاعيمج لاحلاو يضاملا يف يفن

 . لاحلاو يضاملا يف ًايفن دوحجلا نوك لجألو يأ :ش

 . يضاملا نود لاحلا يف ينعي قالطلا نأل « ًاقالط يأ :ش ( ةقرف حاكنلا دوحج نوكي ال ) :م
 مدع يضتقي دوحجلا نأل « قالطللًاراعتسم ينعي ةقرف حاكنلا دوحج نوكي ال: لمكألا لاقو

 . رخآلل امهدحأ ةراعتسا زوجب الف نيلباقتم اناكف هدوجو يضتقي قالطلاو ‹ يضاملا يف حاكنلا

 عم ةلأسملا هذه :ش ( ًاعوجر نوكي ال ابرو مارح وهف نالفل اهب تيصوأ ةيصو لك :لاق ولو ) :م

 يعدتسي فصولا نأل ) :م ةيصولا ريخأت ةلأسم ال «ريبكلا عماجلا» لئاسم نم بابلا ىلإ اهدعب ام

 ًايقاب ةيصولا لصأ نوك يضتقي ابر ىضتقا مارح اهنأب ةيصولا فصو ينعي :ش ( لصألا ءاقب

 فصولا نكي مل لصألا ءاقب فصولا ىضتقا املف « فوصوملاب اهمايق نودب ةفصلل دوجو ال هنآل

 . عوجرلا ليلد ابرلا وأ ةمرحلاب

 ةلطاب يهف نالفل اهب تيصوأ ةيصو لك : لاق نأب :ش ( ةلطاب يهف :لاق اذإ ام فالخب ) :م

 لک :لاق ولو يأ :ش ( اعوجر نوکي ال اهترخأ : لاق ولو . يشالتملا بهاذلا هنأل ):م عوجرلا ليلد

 ينعي :ش ( طوقسلل سيل ريخاتلا نأل ) :م ةيصولا نع اعوجر نوكي ال اهترخأ اهب تيصوأ.ةيصو
 . هب طقسي ال هنإف :ش ( نيدلا ريخأتك ) :م طوقسلا ىلع لدي ال
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 نالفل وهف « نالفل هب تيصوأ يذلا دبعلا : لاق ولو . طاقسإ هنأل ؛ تكرت : لاق اذإ ام فالخب

 هب ىصوأ مث لجرل هب ىصوأ اذإ ام فالخب . ةكرشلا عطق ىلع لدي ظفللا نأل ؛ اعوجر ناك

 نوكي يثراو نالفل وهف : لاق اذإ اذكو . اهل حلاص ظفللاو ةكرشلا لمتحب لحلملا نأل ؛ رخآل

 ايم رخآآلا نالف ناك ولو . همكح انركذ دقو ثراولل ةيصو نوكيو . انيب ال لوألا نع اعوجر

 ‹ يناثلل اهنوك ةرورض لطبت امغنإ ىلوألا ةيصولا نأل ؛ اهلاح ىلع ىلوألا ةيصولاف ىصوأ نيح

 ةثرولل يهف يصوملا توم لبق تام مث ًايح كلذ لاق نيح نالف ناك ولو . لوألل يقبف ققحتت ملو

 . باوصلاب ملعأ هللاو « توملاب ةيناثلاو  عوجرلاب ىلوألا نيتيصولا نالطبل

 :ش ( هنأل ) :م تکرت اهب تیصوأ ةيصو لك : لاق نأب :ش ( تکرت : لاق اذإ ام فالخب ) :م

 ينيد كيلع تكرت :نيد هيلع كل لجرل تلق ول كن ىرت الأ :ش ( طاقسإ ) :م كرتلا نأل يأ

 ىلع لدي ظفللا نأل ؛ ًاعوجر تناك « نالفل وهف نالفل هب تيصوأ يذلا دبعلا :لاق ولو ) :م ًاكرت ناك

 هريغل اهنيعب ةيصولا كلت لعج اغنإو « كارتشالا فرح اهنيب ركذي مل هنأل ليق :ش ( ةكرشلا عطق

 دبعلا اذهب تيصوأ : لاق نأب :ش ( رخآل هب ىصوأ مث « لجرل هب ىصوآ اذإ ام فالخب ) :م

 لحللا نأل ):م اعوجر نوكيال رخآ لجرلو لجرلا اذهل هب تيصوأ :لاق مث . لجرلااذهل

 . دحاو دبع يف ناقح عمتجي نأ زوجي هنأل :ش ( اهل حلاص ظفللاو « ةكرشلا لمتحبي

 نالفل يهف نالفل اهب تيصوأ ةيصو لك : لاق نأب :ش ( يڻراو نالفل وهف :لاق اذإ اذكو ) :م

 لدي ظفللا نأل هلوقب روكذملا للعتلا ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ال لوألا نع اعوجر نوكي) :م يڻراو

 نوكي نأ وهو :ش ( همكح انركذ دقو ثراولل ةيصو نوكيو ) :م هرخآ ىلإ ةكرشلا عطق ىلع
 . ًاثاريم نوكي ةثرولا زجت مل نإو ‹ ةثرولا اهزاجأ اذإ ثراولل

 لك لاق ول ينعي :ش ( اهلاح ىلع ىلوألا ةيصولاف ىصوأ نيح ًاتيم رخآلا نالف ناك ولو ) :م

 نع لقنلا حصي مل هنأل « عوجرلا حصي مل ًاتيم هل ىصوأ نيح رخآلا نالفل اهب تيصوأ ةيصو

 :م ىلوألا ةيصولا دعب دحأل صوي مل هنأك راصف ‹ ةلطاب تيملل ةيصولا نأل ىلوألا ةيصولا

 لاق نرح نالف ناك ولو . لوألل يقبف ققحتت ملو « يناثلل اهنوك ةرورض لطبت اغنإ ىلوألا ةيصولا نأل)

 ىلوألا نيتيصولا نالطبل) :م يصوملا ةثرول يأ . :ش ( ةثرولل يهف يصوملا توم لبق تام مث ًايح كلذ

 لبق يناثلا هل ىصوملا توجب يأ :ش (توملاب ةيناثلاو ) :م اهنع يصولا عوجرب يأ :ش (عوجرلاب
 (باوصلاب ملعأ هللاو) :م يصوملا توم
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 لاما ثلثب ةيصولا باب
 قيضي هنأل ؛ امهنيب ثلثلاف ةثرولا زجت ملو هلام ثلثب رخآلو هلام ثلثب لجرل ىصوأ نمو : لاق

 ببسس يف ايواست دقو ‹ مدقت ام ىلع ةزاجإلا مدع دنع هيلع دازي ال ذإ «امهقح نع ثلثلا

 ىصوأ نإو . امهنيب نوكيف ‹ ةكرشلا لبقي لحملاو « قاقحتسالا ىف نايوتسيف قاقحتسالا

 ببسب يلدي امهم دحاو لك نأل ؛ اثالثأ امهنيب ثلثلاف سدسلاب رخآللو ثلثلاب امهدحأل

 لعجيف نويدلا باحصأ يف امك امهيقح ردق ىلع هنامستقيف امهيقح نع ثلثلا قاضو حيحص

 بحاصل نامهسو « لقألا بحاصل مهس « مهسأ ةثالث راصف « نيمهس رثكألاو امهس لقألا

 ىلع امهنيب ثلثلاف ةثرولا زجت ملو هلام ثلثب رخآللو هلام عيمجب امهدحأل ىصوأ نإو . رثكألا

 . امهدنع مهسأ ةعبرأ
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 لاملا ثلثب ةيصولا باب) :م (

 . لالا ثلثب ةيصولا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 ةثرولا زجت ملو هلام ثلثب رخآلو هلام ثلثب لجرل ىصوأ نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 مدع دنع ) :م ثلثلا ىلع يأ :ش ( هيلع دازي ال ذإ « امهقح نع ثلثلا قيضي هنأل ؛ امهنيب ثلثلاف

 ( قاقحتسالا ببس يف ايواست دقو ) :م تلثلا نم رشكأب زاوجلا مدع نم :ش ( مدقت ام ىلع ةزاجإلا

 ( امهنيب نوكيف ‹ ةكرشلا لبقي لحم او «قاقحتسالا يف نايوتسيف ) :م امهنيب ثلثلاف ءاصيإلا وهو :ش

 . ثلثلاب امهل ىصوملا نيب يأ :ش

 امهنم دحاو لك نأل ؛ ًاثالثأ امهنيب ثلشلاف سدسلاب رخآللو ثلثلاب امهدحأل ىصوأ نإو ) :م

 امهيقح نع ثلثلا قاضو حيحص ببسب ) :م اهيف هتيخرأ اذإ رئبلا يف ولدلا تيلدأ نم :ش ( يلدي

 ةثالث راصف ‹ نيمهس رثكألاو ًامهس لقألا لعجيف نويدلا باحصأ يف امك امهيقح ردق ىلع هنامستقيف

 . ليلقلا بحاصل يأ :ش ( لقألا بحاصل مهس « مهس

 زج ملو هلام ثلثب رخآللو هلام عيمجب امهدحأل ىصوأ نإو « رثكألا بحاصل نامهسو ) :م

 ‹ ةزاجإلا ةلاحب ةزاجإلا ةلاح مدعل ًارابتعا :ش ( امهدنع مهسأ ةعبرأ ىلع امهنيب ثلشلاف ةثرولا

 . لوقلا قيرطب نالوقي امهنأل « ةعبرأ نم ةلأسملا حصت اهيفو

 ثلثلا لعجي اوزيجي مل اذإ اذكو . ةعبرأ ىلإ لوؤتف ةثالثلا عيمج يعدي لكلاب هل ىصوملاو دحاو

 . رشعانثا لاملا عيمجف ةعبرأ ىلإ ثلثلا راص اذإو « ةمسقلا قح يف لاملا عيمجل
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 الإ ثلثلا ىلع داز اب هل ىصوملل ةفينح وبأ برضي الو « نافصن امهنيب ثلثلا :ةفينح وبأ لاقو

 قاقحتسالا ‹ نيئيش دصق يصوملا نأ : ةيفالخلا يف امهل . ةلسرملا مهاردلاو ةياعسلاو ةاباحملا يف

 ةاباحملا يف امك تبشيف « ‹ ليضفتلا نم عام الو « ةثرولا قحل قاقحتسالا عنتماو ‹ ليضفتلاو

 .اهيتخأو

 اب هل ىصوملل ةفينح وبأ برضي الو ‹ نافصن امهنيب ثلثلا : - هللا همحر- ةفينح وبأ لاقو ) :م

 نمرثكأب ةزاجإلا مدع دنع هل ىصوملا برضي ال : ةفينح يبأ دنع نأ لصاحلا :ش ( ثلثلا ىلع داز

 مدع دنع ثلثلا يفامهماهس ددعب نوبرضي : امهدنعو « رذنملا نباو روث لاق هبو « ثلثلا

 . قاحسإو ىليل يبأ نباو يعخنلاو يروثلا نسحلاو ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « ةزاجإللا

 رخآلا ةميقو « ةئامو فلأ امهدحأ ةميق لجرل نادبع اهتروص :ش ( ةاباحملا يفالإ ) :م

 ةاباحملا تلصح نإف «ةئامب نالفل رخآلاو « ةئامب نالفل امهدحأ عابي نأب ىصوأو ةئامتس

 امهريغ نكي مل نإف« ضرملا لاح يف هنأل ‹ ةيصو لكلاو ةئامسمخب رخآللو فلأب امهدحأل

 فلأب هل ىصوملا برضي اًئالثأ امهنيب نوكتف « ثلثلا ردقب ةاباحملا تزاج ةثرولا زجي ملو
 اذه ناك ولف «ةئامسمخب يهو هتيصو بسحب رخآلا هل ىصوملاو « فلألا يهو هتيصو بسحب

 نم رشكأ يف فلأب هل ىصوملا برضي ال نأ بجو :-ةفينح يبأ لوق ىلع- اياصولا رئاسك
 ٠ ۰ . ةئامسمخ

 نافلأ رخآلا ةميقو « فلأ امهدحأ ةميق نيدبع قتعب ىصوي نأ اهتروص :ش ( ةياعسلاو ) :م

 فلآ هلام ثلثو ثلثلا نم اوزيجي مل نإو « ًاعيمج اقتع ةثرولا تزاجأ اذإ اهريغ هل لام الو

 يذلل ثلثلاو « يقابلا يف ىعسيو نافلأ هتميق يذلل فلألا اثلث امهتيصو ردق ىلع امهنيب فلألاف

 ا . يقابلا يف ىعسيو فلآ هتميق
 ثلثو مهرد فلأب رخآلو نيفلأب لجرل ىصوي نأ يه ةقلطملا يأ :ش ( ةلسرملا مهاردلاو ) :م

 عيمجب برضيامهنم دحاو لك اًتالثأ امهنيب نوكي هنإف ءةثرولا زجي ملو مهرد فلأ هلام

 نم ردقلااذه جرخي رخآ لام هل نوكي نأ زاوجل ةحيحص اهجرخم يف ةيصولا نأل «هتيصو

 ظفللا نأل هلام عيمجب وأ « هلام فصنب رخآلو هلام ثلثب لجرل ىصوأ اذإ اميف كلذك الو «ثلثلا

 نم جرخم الو ةيصولا كلت هيف لخدي رخآ لام هل جرخو رثكأ هلام نال« حصي مل هجرخم يف
 . ثلثلا

 يف يآ :ش ( ةيفالخا يف ) :م :> هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يآ :ش ( امل ) :م

 م ةثرولا ىلع ثلثلا ىلع داز ام يف :ش ( قاقحتسالا نيئيش دصق يصولا نأ ) :م ةيفالخل ا ةلأسملا

 الو « ةئرولا قتل قاقحتسالا عنتماو ) :م ضعب ىلع اياصولا لهأ ضعب ليضفت يأ :ش (ليضفتلاو)

 . ةلسرملا مهاردلاو ةياعسلا امهو :ش (اهيتخأو ةاباحملا يف امك تبثيف « ليضفتلا نم عنام
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 لطبتف « لاحب اهل ذافن ال ذإ ء ةثرولا نم ةزاجإلا مدع دنع عورشملا ريغب تعقو ةيصولا نأ : هلو
 . عيبلا نمض يف ةتباثلا ةاباحملاك هنالطبب لطبيف « قاقحتسالا نمض يف تبثي ليضفتلاو « ًالصأ

 ‹ ةعس لاملا يف ناك نب ةثرولا ةزاجإ نودب ةلمحلا يف ًاذافن اهل نأل ؛ عامجإلا عضاوم فالخب
 ىصوأ اذإ ام فالخب اذهو . هيف نحن ام فالخب ةلمحلا يف ًاعورشم هنوكل لضافتلا يف ربتعتف

 نم جرخيف لاملا ديزي نأ لمتحا نإو « ثلثلاب برضي هنإف ثلثلا ىلع ديزت هتمیقو هتکرت نم نعب
 ءةيصولا لطبت رخآ الام دافتساو كله ول هنأ ليلدب ‹ ةكرتلا نيعب قلعت قحلا كانه نأل ؛ ثلثلا

 ةكرتلا تكله ول ةلسرملا فلألا يفو

 مدع دنع عورشملا ريغب تعقو ةيصولا نأ ) :م - هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 كلذ كلي ال هنأل « ثلثلا ىلع داز اميف ةيصولا نأل :ش ( لاحب اهل ذافن ال ذإ « ةثرولا نم ةزاجإلا

 .ةثرولا ةزاجإ مدع دنع

 ( هنالطبب لطبيف ‹ قاقحتسالا نمض يف تبثي ليضفتلاو « ًالصأ ) :م ةيصولا يأ :ش (لطبتف ) :م

 :م هنمضاميف لطب قاقحتسالا لطب اذإ هنأل « قاقحتسالا نالطبب لضفلا لطبي يآ :ش

 فالخب ) :م تلطب تلطب اذإو ةاباحملا تحص عيبلا حص اذإ :ش ( عيبلا نمض يف ةتباثلا ةاباحملاك)

 . ةيصو ةاباحملا ينعي :ش ( عامجإلا عضاوم

 ( ةعس لاملا يف ناك نأب ةثرولا ةزاجإ نودب ةلمحجلا يف ًاذافن ) :م ةيصولا يأ :ش ( اهل نأل ) م
 هذه جرخيف « توملا لبق باستكالاب ًاريشك لاملا نوكي ثلثلا نم فلألا جورخ زوجيف :ش

 ام فالخب ةلمحجلا يف ًاعورشم هنوكل لضافتلا يف ربتعتف ) :م « هلوق ىنعم وهو « ثلثلا نم اياصولا

 نإو هلام نأل «حصي ال ثيح ثلثلاب رخآلاو دحاول لام لا عيمجب ىصوأ اذإ ام وهو :ش ( هيف نحن

 . هجرخم يف حصت مل ةيصولا نأ ملعف « ثلثلا نم كلذ جرخي ال رثك
 عمجملا لئاسملا ىلع درت ضقن ةروص اذه :ش ( هتك رت نم نيعب ىصوأ اذإ ام فالخب اذهو ) :م

 ىلع ديزت هتميقو) :م ًالثم بوث وأ هل سرف وأ دبع لثم ةكرتلا نم نيعب ىصوأ اذإ هنأ وهو « اهيلع
 . هنم رثكأب برضي الو :ش ( كلثلاب برضي ) :م هل ىصوملا نإف يأ :ش ( هنإف ثلثلا

 « لالا ثلثل ةيواسم هتبقر ريصتف الام دبعلا اذه باستكاب :ش ( لاملا ديزي نأ لمتحا نإو ) :م

 قح يآ :ش (قحلا كانه نأل ؛ ثلثلا نم جرخيف ) :م لاملا ثلث دبعلا ريصي ثيحب لام هل رهظي وأ

 لطبت رخآ الام دافتساو كله ول ) :م ةكرتلا نيع يأ :ش ( هنأ ليلدب ؛ ةكرتلا نيعب قلعت ) :م هل ىصوملا

 داز اميف ةكرتلا نيعب قلعتي ًاضيأ ةثرولا قحو :ش (ةكرتلا تكله ول ةلسرملا فلألا يفو « ةيصولا



 هنبا بیصنب یصوآ اذإو : لاق . ةثرولا قح هب قلعت ام نيعب ًاقلعتم نكي ملف « دافتسي اميف ذفنت

 بيصن نأل ؛ ريغلا لام هتيصو لوألا نأل ؛ زاج هنبا بيصن لشمب ىصوأ ولو . ةلطاب ةيصولاف

 ردقتي ناك نإو « هريغ ءيشلا لثمو « نبالا بيصن لثمب ةيصو يناثلاو « توما دعب هبيصي ام نبإلا

 . هيف هلام لكلاو ءلاحلا ىلإ رظنف ‹ اضيآ لوألا يف زوجي :- هللا همحر - رفز لاقو . زوجيف هب

 نع صقني نأ الإ ةثرولا ماهس سخأ هلف هلام نم مهسب ىصوأ نمو : لاق . انلق ام هباوجو

 هل :الاقو . - هللا همحر -ةفينح يبأ دنع اذهو < هيلع دازي الو سدسلا هل متيف سدسلا

 :ش ( ةثرولا قح هب قلعت تام نيعب ًاقلعتم نكي ملف « دافتسي اميف ذفنت ) :مةكرتلا لطبتف « ثلثلا ىلع

 داز اب ٹلثلا يف هل ىصوملا برض اذهلو « ةحيحص اهجرخم يف هيصولا نأل « هنالطب مزلي الف
 . نيثلثلا ىلع

 ةيصولاف ) :م ىصوأ نإو يأ :ش ( هنبا بيصنب ىصوأ اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نبا هل نكي مل نإو « دوجوم نبالا ناك اذإ اذهو « دمحأو يعفاشلا باحصأ لاق هبو :ش ( ةلطاب

 ( لوألا نأل ) :م ىصوأ نإو خسنلا ضعب يفو :ش ( زاج هنبا بیصن لثمب یصوأ ولو ):م تحص

 :ش ( توم ا دعب هبيصي ام نبالا بيصن نأل ؛ ريغلا لامب هتيصو ) :م هنبا بيصنب ىصوأ يذلا وهو :ش

 . يصوم لا توم دعب يأ

 ءيشلا لثمو ‹ نبالا بيصن لثمب هتيصو ) :م هنبا بيصن لثمب ةيصولا وهو :ش ( يناثلاو ) :م

 . نکی مل وأ نبا هل ناک ءاوس :ش (زوجیف هب ردقتی ناک نإو « هریغ

 ىلإ رظنف ) :م هنع دايز نب نسحلا هاور :ش ( اًضيأ لوألا يف زوجت :- هللا همحر -رفز لاقو ) :م

 لاح يأ « لاحلا ىلإ رظني : خسنلا ضعب يفو . ةيصولا لاح ىلإ رظنلاب يأ :ش ( لاحلا

 ( هيف هلام لكلاو ) :م : هلوق ىنعم وهو « دعب ًايح هنوكل لاحلا كلذ يف مهس لاملا نإف «ةيصولا

 م - هللا همحر- رفز باوج يأ :ش ( هباوجو ) :م ءاش فيك هيف فرصنيف « يصوملا لام يأ :ش

 . ريغلا لاب هتيصو لوألا نأل : هلوق وهو :ش ( انلق ام )

 دارملا :ش ( ةثرولا ماهس سخأ هلف هلام نم مهسب ىصوأ نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلع يأ :ش ( هيلع دازي الو سدسلا هل متيف سدسلا نع صقنب نأ الإ ) :م اهلقأ ءابصنألا سحخأب

 . لوق يف كلامو «ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش (- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م سدسلا

 حصي اع مهس مهل ىطعي : ةياور يف دمحأ لاقو . نمثلا هل ىطعي : كلام باحصأ ضعب لاقو

 . حيرش لوق اذهو « ةضيرفلا هنم

 هل ىصوملل يأ :ش ( هل ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش (الاقو ) :م

ab] 



 ماهس دحأ هب داري مهسلا نأل ةثرولا زيجي نأ الإ ثلثلا ىلع دازي الو ةثرولا دحأ بیصن لثم

 دريف ثلشلا ىلع داز اذإ الإ « هيلإ فرصيف هب نقيتم لقألاو ‹ ةيصولا يف اميس ال « افرع ةثرولا

 . ةثرولا ةزاجإ مدع دنع هيلع ديزم ال هنأل ؛ هيلع

 لاقو :ش ( ةثرولا زيجي نأ الإ ثلثلا ىلع دازي الو ةثرولا دحأ بيصن لثم ) :م هلام نم مهسلاب

 وأ زبخب ىصوأ ول امك « مهسلا هيلع عقي كلذ نألو « ءاش ام ةثرولا هيطعي رذنملا نباو يعفاشلا

 تخأ ةيصولا نأل :ش ( ةيصولا يف اميس ال افرع ةثرولا ماهس دحأ هب داري مهسلا نأل ) :م ةطنح

 مدع دنع هيلع ديزم ال هنأل ؛ هيلع دريف ثلثلا ىلع داز اذإ الإ  هيلإ فرصيف هب نقيتم لقألاو ) :م ثاريملا

 .( ةثرولا ةزاجإ

 الإ : هلوق ركذي مل ؛طوسبملا»و «ريغصلا عماج ل ا» حورش خسن نأ ملعا : يكاكلا لاق :ش

 الإ سدسلا ىلع دازي الو « ةثرولا ماهس نسحأ هلف :اهيف لاق لب « هل متيف ثلثلا نع صقني نأ

 . هريغ يف اذكف « ةثرولا هزيجي نأ

 وهس اذه نأ ملعف ‹« مهسلا ىلع دازي الو سدسلا نع صقني :؟عماجلا حورش» ةياور ىلعو

 لالج مامإلا عضولا اذهل قحلأ اذه نعو < عماجلا مكح لضفألا مكح لعجو بتاكملا نم عقو

 بوقعي نب دمحم لاقف « بتكلا نع لقنلاب انه يزارتألا لوط دقو - هللا همحر - فنصملا نيدلا

 الإ ‹ ةثرولا دحأ بيصن لثم هلف توي مث هلام نم مهسب لجرل ىصوأ اذإ :لاق ةفينح يبأ نع

 . سدسلا هل نوكيف سدسلا نم رثكأ كلذ نوكي نأ

 الو ثلثلا نم رثكأ نوكي نأ الإ « ةثرولا دحأ بيصن لثم هل :دمحمو فسوي وبأ لاقو

 لاقو .«ريغصلا عماجلا هلصأ يف دمحم ظفل اذه « ةثرولا ملسي نأ الإ ثلثلا الإ هل زوجي

 ماهس ىلع دازي هنإف هلام نم مهسب ىصوأ اذإ : ةفينح وبأ لاق :«بيرقتلا» باتك يف يرودقلا

 لاق « هيلع دزي مل هزواج نإف «سدسلا زواجي مل ام هل ىصوملا ىطعيف ‹ مهئابصنا نسحأ ةثرولا
 . «بيرقتلا » : ظفل انه ىلإ سدسلا نع صقني مل : ؟ريغصلا عماجلا» يفو . لصألا ةياور اذه

 ناك ةفينح ابأ نإف هلام نم مهسب لجرل ىصوأ نمو ٠: هرصتخم» يف يواحطلا لاقو

 ةتس نم رثكأ ةضيرفلا تناك نإو «سدسلا هل ناك مهسأ ةتس نم لقأ ةضيرفلا تناك نإ :لوقي

 . ةثرولا ماهس نسحأ هل ناك مهسا

 زواجي مل ام اهلك هوجولا هذه يف ةثرولا ماهس نسحأ لثم هل : دمحمو فسوي وبأ لاقو

 مامإلا لاقو . ىهتنا « هاوس هل زجي ملو ‹« ثلثلا هنم هل زاج ثلثلا زواج نإق ‹ ثلثلا كلذ

 سدس ىلإ رظني ةفينح يبأ دنعف هلام نم مهسب ىصوأ ولو ٠: يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا

 . كلذ هلف لقأ ناك امهيأ ةثرولا ماهسب رخآ ىلإو « لاملا عيمج

{° 



 يبنلا ىلإ هعفر دقو -هنع هللا يضر- دوعسم نبا نع يورملا وه «سدسلا وه مهسلا نأ : هلو

 . يوري اميف مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةثرولا ماهس سحخأ نم لقأ سدسلاف ةثالث نم وأ ةعبرأ نم ةضيرفلا تناك اذإ اذه نايب
 ماهس سخأ هل ىطعي امنإو «سدسلا هل ىطعي الف ةتس نم رثكأ ةضيرفلا تناك ولو . هايإ ىطعيف

 .ةثرولا

 سخأ زواج اذإ الإ اهلك لاوحألا يف ةثرولا ماهس سحخأ ىطعي :دمحمو فسوي يب دنعو

 ‹ رقملا ىلإريسلا امهدنعو . هراد سدس ىلع كلذ عقي ةفينح يبأ دنع نالفل هراد نم مهسب

 . هسدس قتعي ةفينح يبأ دنع هدبع نم ًامهس قتعأ ول كلذكو

 لاقو .« يواحطلا حرش» يفاذك « ًازجتيال امهدنع قتعلا نأل « هلك قتعي :امهدنعو

 يبأ دنع سدسلا دنع سدسلا مسا مهسلا نأ هلماحو : «ريغصلا عماجلا» حرش يف مالسإلا رخف

 . ىهتنا « سدسلاب ريدقت ريغ نم ةثرولا ةصح نم ءازجلل مسا امهدنعو ةفينح

 ال ًاريثك ًافالتخا تفلتخا عضوملا اذه يف نيحراشلاو خياشملا ةرابع نأ ملعاو : لمكألا لاقو

 يفو .«ريغصلا عماجملا»و (طوسبملا» ةياور فالتحخا كلذ ببسو . اًتيش هنم ملعن داكن

 ةدايزلا زجت ملو سدسلا نم ناصقتلا ةفينح وبأ زوج « ريغصلا عماجلا» ةياور ىلعف : «يفاكلا»

 . سدسلا نع ناصقنلا زجي ملو سدسلا ىلع

 هل متيف سدسلا نم صقني نأ الإ هلوق نأل « اهنم دحاو لك فلاخم فنصلملا ةياورو

 امإف ‹ «ريغصلا عماجلا» ةياور يف سيل هيلع دازي الو :هلوقو .< طوسبملا» ةياور يف سيل سدسلا

 2 « امهنيب عمج هنأ امإو « امهريغ ةياور ىلع علطا هنأ

 ) :م .نآلا هانركذ امك بتاكلا نم عقو وهس اذه نإ : يكاكلا ةلوق نع باجي اذهبو : تلق

 (- هنع هللا يضر- دوعسم نبا نع يورملا وه «سدسلا وه مهسلا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو

 هلام نم مهسب ىصوأ لجر نع لئس هنأ : دوعسم نب هللا دبع نع لصألا يف دمحم هاور :ش

 . سدسلا هل : لاقف

 ثيدحلااذه عفر دقو يأ :ش ( يوري اميف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ هعفر دقو ) :م

 عجري هيف ريمضلاو « لعافلا ءانب ىلع وهو يوري اميفو « - هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع

 نع «طسوألا همجعم) يف يناربطلاو « هدنسم »يف رازبلا عوفرملا عفر دقو « دوعسم نبا ىلإ



 داريو ركذيو ‹ سدسلا نع ةرابع ةغللا يف مهسلا :لاق ًاسايإ نإف « سدسلا هب داريو ركذي هنألو

 مهسلا انفرع يفو « مهفرع يف ناك اذه : اولاق . انركذ ام ىطعيف « ةثرولا ماهس نم مهس هب

 ليلقلا لوانتي لوهجم هنأل ؛ متثش ام هوطعأ : ةثرولل ليق هلام نم ءزجب ىصوأ ولو :لاق : ءزحلاك

 . نايبلا مهيلإف ‹ يصوملا ماقم نومئاق ةثرولاو ‹ ةيصولا ةحص عنمت ال ةلاهجلا نأ ريغ « ريثكلاو
 يلام ثلث هل : رخآ سلجم يف وأ « سلجملا كلذ يف لاق مث ء نالفل يلام سدس : لاق نمو : لاق

 . هيف سدسلا لخديو لاملا ثلث هلف ةثرولا تزاجأو <

 دقو « يوقلاب سيل سيق وبأ :لاقو . سدسلا ةي يبنلا هل لعجف هلام نم مهسب لجرل ىصوأ

 هركذو « ناورث نب نمحرلا دبع سيق يبأ مساو ‹ مهريغو شمعألاو يروشلاو ةبعش هنع ىور
 . ""كورتم يمزرعلا : لاقو « رازبلا ةهج نم «هماكحأ» يف قحلا دبع

 ةغللا يف مهسلا :لاق ًاسايإ نإف « سدسلا هب داريو ركذي ) :م مهسلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 - زيزعلا نب رمع هالو ةرصبلاب يضاقلا ةرق نب ةيواعم نبا وه سايإو :ش ( سدسلا نع ةرابع
 نسحلا لاق اذكهو « نيعباتلا رابك نم وهو « ةئامو نيرشعو نينثا ةنس تامو - هنع هللا يضر

 . سدسلا وهو :ش ( انركذ ام ىطعيف ‹ ةثرولا ماهس نم مهس هب داريو ركذيو ) :م . يروثلاو

 انفرع يفو « مهفرع يف ناك اذه ) :م «ريغصلا عماج لا حورش يف خياشملا يأ :ش ( اولاق ) :م

 :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ):م . سدسلا الو ةثرولا دحأ بيصن هب داري ال هنأل :ش ( ءزج لاك مهسلا

 نأ ريغ « ريثكلاو ليلقلا لوانتي لوهجم هنأل ؛ متتش ام هوطعأ :ةثرولل ليق هلام نم ءزجب ىصوأ ولو )

 ( مهيلإف ‹ يصوملا ماقم نومئاق ةثرولاو « ةيصولا ةحص عنمت ال ) :م هب ىصوملا ةلاهج يأ :ش ( ةلاهجل ا

 اذإو :« اياصولا تكن »باتك يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو :ش ( نايبلا ) :م ةثرولا ىلإف يأ :ش

 نم ظحب ىصوأ اذإ اذكو . اوؤاش ام اوطعي نأ ةثروللف هلام نم صقنب وأ هلام نم ءرجب ىصوأ

 . هلام

 ‹ يلام ثلث هل : رخآ سلجم يف وأ سلجملا كلذ يف لاق مث «نالفل يلام سدس :لاق نمو :لاق ) :م

 لمتحي يناثلا مالكلا نأل « ثلثلا يف يأ :ش ( هيف سدسلا لخديو لاملا ثلث هلف «ةئرولا تزاجأو

 ىلع ثلث باجيإ دارأ هنآ لمتحيو « ثلثلا هل متي ىتح لوألا ىلع سدسلا ةدايز هب دارأ هنأ

 هب ءاصيإلا كلي ام ىلعو نقيتملا ىلع همالكل المح اًراركت سدسلا يف همالك لعجيف « سدسلا

 . ها يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم هيفو رازبلا هاور : «عمجملا »يف يمثيهلا لاق (1)

 هل سيلو « هل ةيكولم ةتس قتعأ بارعألا نم الجر نأ نيصح نب نارمع ثيدح نم دروأو .كورتم وهو : تلق

 «يناربطلا هاور : لاق « هيلع يلصأ ال نأ تممه دقل » : لاقو « بضغف الب يبنلا كلذ غلبف « مهريغ لام

 . ةيصولا يف فيحلا ىنعمل رسفم اذهو . حيحصلا لاجر هلاجرو

۲ 



 ‹ نالفل يلام سدس : هريغ يف وأ سلجملا كلذ يف لاق مث « نالفل يلام سدس : لاق نمو

 داري تديعأ اذإ ةفرعملاو ‹ لاملا ىلإ ةفاضإللاب افرعم ركذ سدسلا نأل ؛ دحاو سدس هلف

 كلهف همنغ ثلثب وأ همهارد ثلثب ىصوأ نمو : لاق . ةغللا يف دوهعملا وه ءلوألا نيع يناثلاب

 همحر -رفز لاقو . يقب ام عيمج هلف هلام نم يقب ام ثلث نم جرخب وهو « هشلث يقبو كلذ اتل

 يوت ام ىوتي كرتشملا لام لاو  مهنيب كرتشم امهنم دحاو لك نأل ؛ يقب ام ثلث هل : -یلاعت هللا

 : انلو . ةفلتخم ًاسانجأ ةكرتلا تناك اذإ امك راصو . اهيلع يقب ام ىقبيو ‹ ةكرشلا ىلع هنم

 ‹ ةمسقلا ىلع ربجلا هيف يرجي اذهلو « دحاولا يف مهدحأ قح عمج نكمي دحاولا سنجلا يف نأ

 عمج هیفو

 فصن هل ىصوملل يخبني : لاقي نأ وهو « مهو عفدل ةثرولا تزاجو :لاقاغنإ :ليقو

 . لمأت عون هيفو « لالا فصن «سدسلا عم ثلثلا نأل « لاملا

 هلف « نالفل يلام سدس :هريغ يف وأ سلجلا كلذ يف لاق مث «نالفل يلام سدس : لاق نمو ) :م

 وه «لوألا نيع يناثلاب داري تديعأ اذإ ةفرعملاو ءلالا ىلإ ةفاضإلاب افرعم ركذ سدسلا نأل ؛ دحاو سدس

 ‹ ديز ينءاج لاقي « ةغللا لهأ لامعتسا يف مولعم لوألا ريغ لاما نوك يأ :ش ( ةغللا يف دوهعملا

 . هعضوم يف يغبني امك ررق ثحبلا اذهو هنيعب كلذ يأ « ًاديز تمركأ : لاقي مث

 يقبو كلذ الث كلهف همنغ ثلثب وآ همهارد ثلثب ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ٹلث نم جرخي وهو : هلوق ينعمو :ش ( يقب ام عيمج هلف هلام نم يقب ام ثلث نم جرخي وهو «هثلث

 . يصوملا لام ةيقب ثلث نم جرخي نيثلثلا كاله دعب يقابلا ثلث يأ « هلام

 كلاهلا نم يأ :ش (امهنم دحاو لك نأل ؛ يقب ام ثلث هل : - هللا همحر- رفز لاقو) :م

 ( هنم يوت ام ىوتب كرتشملا لام لاو ) :م هل ىصوملا نيبو ةثرولا نيب يأ :ش ( مهنيب كرتشم ) :م يقابلاو

 . ةكرشلا ىلع يأ :ش ( اهيلع يقب ام ىقبيو ‹ ةكرشلا ىلع ) :م كرتشم لام نم كله ام يأ :ش

 ‹ ةكرشلا ىلع ىقبي يذلاف اهضعب كلهف :ش ( ةفلتخم اًسانجأ ةكرتلا تناك اذإ امك راصو ) :م

 سايق وهو - هللا مهمحر- يعفاشلا باحصأ نم حيرش نباو روث وبأ لاق هبو « سايقلا وهو
 دمحأو يعفاشلا لاقانلوقبو « توملاال ةيصولا لاح لاملاردق ربتعي هنأل « كلام لوق

 . ذخأن زفز لوقبو : يزارتألا لاقو - هللا امهمحر-

 قح عمج نکي يآ :ش ( دحاولا يف مهدحأ قح عمج نكمي دحاولا سنجلا يف نأ : انلو ) :م

 هيف نأ لاح لاو يأ :ش ( عمج هيفو ‹ ةمسقلا ىلع ربحا هيف يرجي اذهلو ) :م درف يف دحاو لكل عئاش

۳ 



 سانجألا فالخب ‹ مهردلاك مهاردلا تراصو « يقابلا دحاولا يف اهانعمجف « ةمدقم ةيصولاو

 اهاثلث كلهف هبايث ثلثب ىصوأ ولو : لاق . اًيدقت اذكف . ًاربج اهيف عمجلا نكمي ال هنأل ؛ ةفلتخملا

 : اولاق . بايثلا نم يقب ام ثلث الإ قحتسي مل هلام نم يقب ام ثلث نم جرخي وهو « اهثلث يقبو
 .مهاردلا ةلزنب وهف دحاو سنج نم تناك ولو ءةفلتخم سانجأ نم بايثلا تناك اذإ روكذملا اذه

 ةثالث ثلثب ىصوأ ولو . ةمسقلاب ًاربج عمجلا هيف يرجي هنأل ؛ اهتلزنمب نوزوملاو ليكملا كلذكو
 . ةفلتخملا رودلا اذكو . يقابلا ثلث الإ هل نكي مل نانثا تامف هقيقر نم

 اهانعمجف) :م ثاريملا ىلع يأ :ش ( ةمدقم ةيصولاو ) :م ماسقألا ليوأت ىلع ةمسقلا يف يأ « عمجل ا

 ثالث هلو «دحاولا مهردلاب ىصوأ اذإ ينعي :ش ( مهردلاك مهاردلا تراصو « يقابلا دحاولا يف

 . قافتالاب يقابلا مهارادلا هلف نانثا كلهف مهارد

 ةكرشلا تناك اذإ امك - هللا همحر - رفز لوق نع باوج :ش ( ةفلتخم لا سانجألا فالخب ) :م

 هنإف « ربجلا ثيح نم ينعي :ش (اربج اهيف عمجلا نكي ال هنأل) :م هلاق ام ههجوو « ةفلتخم ًاسانجأ

 . ةمسقلا ىلع مهربجي ال يضاقلا نإف « نوقابلا ىبأو «ةمسقلا ةثرولا ضعب بلطي اهكرت اذإ

 ردق اذإ هنأل « ثاريملا ىلع ةيصولا ميدقت ثيح نم نكي ال اذكف يأ :ش ( ًايدقت اذكف ) :م

 كله كله امف ءاًئالثأ ىصوملاو ةثرولا نيب ًاكرتشم لكلا ىقبيف عمجلا هيف نأل « مدقتلا ردق عمجلا

 . ًاثالثأ اهيلع يقب يقب امو « ةكرشلا ىلع

 جرخبي وهو « اهڻلٹ يقبو اهالث ك ف هبايث ثلثب یصوأ ولو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 روكذملا اذه ) :م خياشملا يأ :ش ( اولاق « بايثلا نم يقب ام ثلث الإ قحتسي مل هلام نم يقب ام ثلث نم

 قحتسي ينعي :ش (مهاردلا ةلزنمب وهف دحاو سنج نم تناك ولو « ةفلتخم سانجأ نم بايثلا تناك اذإ

 ( اهتلزنمب نوزوملاو ليكملا كلذكو ) :م يقابلا مهردلاك ثلثلا نم جرخي ناك اذإ يقابلا بوثلا عيمج

 يآ :ش ( ةمسقلاب ًاربج عمجلا هيف يرجي هنأل ) :م . يقابلا عمج هل نوكيف « مهاردلا ةلزنب يأ :ش

 . ةمسقلاب هيف ربجي يضاقلا نإ ثيح نم

 ةرثكل :ش ( يقابلا ثلث الإ هل نكي مل نانثا تامف هقيقر نم ةثالث ثلشب ىصوأ ولو ) :م

 ( ةفلتخملا رودلا اذكو ) :م نمثلا نيبي مل اذإ هنيع ريب دبع ءارشب ليكوتلا حصي ال اذهلو «توافتلا

 بيرق ةعسلا يفو قيضلا يف ةعفنملا يف نيرادلا نيب توافتلا ةرثكل ةفلتخملا سانجألاك اهنأل :ش

 ناكف « ةفلتخملا سانجألاب ةقحلم تناكف « كلذ وحنو ناريحلا سنجو نمألاو هديعبو ءالا

 . فالخ الب قيقرلاو رودلا يف «ريغصلا عماجل ا» يف ذمحم باجأ اذكه « يقابلا ثلث هل يصوملل
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 : ليقو . اهيف ةمسقلا ىلع ربجلا ىري ال هنأل هدحو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع اذه : ليقو

 لوألاو ‹ عمجلا رذعتي كلذ نودبو ‹ عمجيو دهتجي نأ يضاقلل امهدنع نأل ؛ لكلا لوق وه

 فلألا جرخ نإف « نيدو نيع لام هلو مهرد فلاب لجرل یصوأ نمو : لاق . روكذملا هقفلل هبشأ

 راصيف « سخب ريغ نم هقح قح يذ لك ءافيإ نكمأ هنأل ؛ هل ىصوىملا ىلإ عفد نيعلا ثلث نم
 يفوتسي ىتح هشلث ذخأ نيدلا نم ءيش جرخ املكو نيدلا ثلث هيلإ عفد جرخي مل نإو .هيلإ

 نيعلل نأل ؛ ةثرولا قح يف سخب نيعلاب هصيصخت يفو ‹ ثراولا كيرش هل ىصوملا نأل ؛ فلألا

 اغإف ‹ ءافيتسالا دنع ألام ريصي امنإو « لاحلا قلطم ىف لامب سيل نيدلا نألو ؛ نيدلا نع ًالضف

 . هانركذ امب رظنلا لدتعي

 رودلاو قيقرلا يف باوجلا اذه يأ :ش ( هدحو- هللا همحر-ةفينح يبأ لوق ىلع اذه :ليقو ) :م

 .ةصاخ ةفينح يبأ لوق وهو «يقابلا ثلث هل نوكي ال :لاقي نأ وهو دحاو يقب اذإ ةفلتخلا

 ىلع ربجلا ىري ال ) :م - هللا همحر- ةفينح ابأ نأل يآ :ش ( هنأل ) :م يقابلا عيمج هل :امهدنعو

 قيقرلاو رودلا يف يأ :ش ( اهيف ةمسقلا

 ( امهدنع نأل ) :م هيبحاصو - هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يأ :ش ( لكلا لوق وه : ليقو ) :م

 ( كلذ نودبو ‹ عمجيو دهتجي نأ يضاقلل ) :م :- هللا امهمحر -دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش

 دبعلا يف مهدحأ بيصن عمج يأ :ش (عمجلا رذعتي ) :م هعمجو يضاقلا داهتجا نودب يأ :ش

 يتأي ةكرشلا ىلع لاما ناكف « يضاقلا نم لعف كلذل نكي مل كله اذإو « ةدحاولا رادلاو دحاولا

 نأ وهو :ش ( روكذملا هقفلل هبشأ ) :م فالتخا ةلأسملا يف نوكي نأ وهو :ش ( لوألاو ):م كلهامو

  ةفلتخم ًاسانجأ اهلعجي هنأل < ةفلتخملا رودلاو قيقرلا يف ةمسقلا ىلع ربجلا ىري ال ةفينح ابأ

 . ًادحاو ًاسنج اهنالعجي امهنأل « كلذ نامزب امهو

 جرخ ناف ‹ نيدو نیع لام هلو مهرد فلاب لجرل یصوآ نمو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 يأ :ش ( سخب ريغ نم هقح قح يذ لك ءافيإ نكمأ هنأل ؛ هل ىصوىملا ىلإ عفدو نيعلا ثلث نم فلألا

 عاقيإ ريغ نم دحاو لك قح ىفوي نأ ءاكرشلا يف لصألا نأل :ش ( هيلإ راصيف ) :م ناصقن

 نيدلا ثلث هيلإ عفد ):م نيعلا ثلث نم فلألا يأ :ش ( جرخي مل نإو ) :م رخآلا قح يف سخب

 يفو ‹ ثراولا كيرش هل ىصوىملا نأل ‹ فلألا يفوتسي ىتح هثلث ذخأ نيدلا نم ءيش جرخ املكو

 قلطم يف لامب سيل نيدلا نألو « نيدلا نع ًالضف نيعلا نأل ؛ ةثرولا قح يف سخب نيعلاب هصيصخت
 ريصي اإ ) :م نيدلا نأل « ثنحي ال سانلا ىلع نويد هلو هل لام ال فلح ول اذهلو :ش ( لاجل ا

 رظنلا يأ :ش ( هانركذ اب رظنلا لدتعي اغنإف ) :م ةمذلا يف تباث فصو هنأل :ش ( ءافيتسالا دنع الام

 ال نأ وهو « رخآلا قح يف سخب ريغ نم هقح قح يذ لك ءافيإب ةثرولاو هل ىصوملا قح يف
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 لهأب سيل تيملا نأل ؛ ديزل هلك ثلثلاف تيم ورمع اذإف هلام ثلثب ورمعو ديزل ىصوأ نمو : لاق
 - فسوي يبأ نعو . رادج ديزل ىصوأ اذإ امك  اهلهأ نم وه يذلا يحلا محازي الف ةيصولل

 ضرب ملف ورمعل ةحيحص هدنع ةيصولا نأل ‹ ثلثلا فصن هلف هتومب ملعي مل اذإ هنآ :-هللا همحر

 لكب ايضار ناكف ‹ وغل تيملل ةيصولا نأل ؛ هتومب ملع اذإ ام فالخب « ثلثلا فصن الإ يحلل

 نأل ؛ ثلثلا فصن ورمل ناك تيم ديزو ورمعو ديز نيب يلام ثلث : لاق نإو . يحلل ثلثلا

 نم نآ یرت الآ ‹ مدقت ام فالخب ‹ ثلثا فصن امهنم دحاو لکل نوکی نأ ظفللا اذه ةيضق

 قحتسي مل تکسو نالف نیب يلام ثلث: لاق ولو . ثلثلا لك هل ناک تکسو دیزل يلام ثلث :لاق

 هكلمي ام ثلث هل یصوملا قحتسا الام بستكاو هل لام الو هلام ثلثب ىصوأ نمو : لاق « ثلثلا

 دقع ةيصولا نأل ؛ توملا دنع

 . نيعلا نم ثلثلا جرخي مل اذإ نيعلاب هل ىصوملا صتخي

 ثلثلاف تيم ورمع اذإف هلام ثلثب ورمعو ديزل ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 قاحسإو دمحأو «لوق يف يعفاشلا لاق هبو . « ملعي مل وأ ورمع توب ملع ءاوس :ش ( ديزل هلك

 ( اهلهأ نم وه يذلا يحلا محازي الف ةيصولل لهأب سيل تيملا نأل ) :م - هللا مهمحر - نويرصبلاو

 ء ديزل ةيصولا نوكي رامح وأ :ش ( رادج ديزل ىصوأ اذإ امك ) :م ةيصولا لهأ نم يأ :ش
 . وغل رادجلا وأ رامحلا ىلإ ةفاضإللاو

 يأ :ش ( هتومب ) :م يصوملا يأ :ش ( ملعي مل اذإ هنأ :- هللا همحر - فسوي يبأ نعو (:م

 يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( ثلثلا فصن ):م يح وه يذلا ديزلف يأ :ش ( هلف ) :م ورمع توجب

 الإ يحلا ىلإ فرصي الف كارتشالا نيب نأل « كلامو «ةياور يف -هللا همحر- دمحأو «لوق

 . ثلثلا فصن

 فصن الإ يحلل ضري ملف ورمعل ةحيحص ):م يصوملا دنع يأ :ش ( هدنع ةيصولا نأل ) :م

 : لاق نإو ‹ يحلل ثلشلا لكب اًيضار ناكف وغل تيملل ةيصولا نأل ؛ هتومب ملع اذإ ام فالخب « ثلثلا

 لكل نوكي نأ ظفللا اذه ةيضق نأل ؛ ثلثلا فصن ورمعل ناك «تيم ديزو ءورمعو ديز نيب يلام ثلث
 :م ةمحازملا مدعل ثلثلا عيمج هل ىصوملا قحتسي ثيح :ش ( مدقت ام فالخب ‹ ثلثلا فصن امهنم

 تكسو نالف نیب يلام ثلث :لاق ولو  ثلثلا لك هل ناک تكسو دیزل يلام ثلث :لاق نم نأ یرت الآ)

 : ( ثلثلا قحتسي مل

 ال نأ لاحلاو يأ :ش ( هل لام الو هلام ثلثب ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يآ :ش ( لاق) :م

 دقع ةيصولا نال ؛ توما دنع هكلمي ام ثلث هل ىصوملا قحتسا الام بستكاو ) :م ةيصولا تقو هل لام
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 لبق ال توملا دنع لالا دوجو طرتشيف هدعب همكح تبثيو « توىملا دعب ام ىلإ فاضم فالختسا

 ليق منغلا كلهف همنغ ثلثب هل ىصوأ ولو « انيب امل الام بستكا مث كلهف لام هل ناك اذإ كلذكو

 همايق ربتعيف ‹ توملا دعب باجيإ هنآ انركذ امل ةلطاب ةيصولاف « لصألا يف منغ هل نكي مل وأ هتوم

 مث دافتساف منغ هل نكي مل نإو ‹ توملا دنع اهتاوفب لطبتف نيعلاب تقلعت ةيصولا هذهو . ذئنيح

 «هعون مساب تناك اذإ اذكف ‹ حصت لام لا ظفلب تناك ول اهنأل ؛ حصت ةيصولا نأ حيحصلاف تام

 سيلو يلام نم ةاش هل : لاق ولو . توملا دنع همايق ربتعملاو ‹ لضف توملا لبق هدوجو نأل اذهو

 اهتيلام ذإ ء ةاشلا ةيلامب ةيصولا هدارم نأ انملع لالا ىلإ هفاضأ امل هنأل ؛ ةاش ةميق ىطعي منغ هل

 نأل ؛ حصي ال : ليق ‹ هل منغ الو هلام ىلإ هفيضي ملو ةاشب ىصوأ ولو . لالا قلطم يف دجوت

 امل هنأل حصت : ليقو « اهانعمو ةاشلا ةروص ربتعت اهنودبو لاملا ىلإ هتفاضإ ححصللا

 لاملا دوجو طرتشيف ) :م توملا دعب يأ :ش ( دعب همكح تبثيو توملا دعب ام ىلإ فاضم فالختسا

 ىلإ ةراشإ :ش ( انیب امل الام بستکا مث كلهف لام هل ناك اذإ مكحلا كلذكو « هلبقال توملا دنع

 . توملادعب ام ىلإ فاضم فالختسا دقع ةيصولا نأل : هلوق

 ةيصولاف ‹لصألا يف منغ هل نكي مل وأ هتوم لبق منغلا كلهف همنغ ٹلثب هل یصوأ ولو ) :م

 همايق ربتعيف توملا دعب باجيإ ) :م ءاصيإلا ليوأت ىلع ةيصولا نأ يأ :ش ( هنأ انركذ امل ةلطاب

 دنع اهتاوفب لطبتف نيعلاب تقلعت ةيصولا هذهو) :م توملا دنع هب ىصوأ ام مايق يأ :ش (ذئنيح

 لوق نع هبزرتحا :ش ( حصت ةيصولا نأ حيحصلاف تام مث دافتساف منغ هل نکي مل نإو «توملا

 . ةلطاب ةيصولا نإو : خياشملا ضعب

 منغ ىلإ ةيصولا فاضأ نأل « اندنع حيحصب سيل لوقلااذه : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 ول ) :م ةيصولا نأل يأ :ش ( اهنأل) :م لاملا ثلث ىلإ هتفاضإ ةلزنب راصف « نييعت ريغب لسرم

 . لاملا عون يأ :ش ( هعون مساب تناك اذإ اذكف « حصت لاملا ظفلب تناك

 ‹ لضف توملا لبق ) :م لاملا دوجو يأ :ش ( هدوجو نأل ):م هلبق ال حيضوت :ش (اذهو ) :م

 يلام نم ةاش ) :م نالفل يأ :ش ( هل :لاق ولو ) :م ةرم ريغرم امل :ش ( تىم ا دنع همايق ربتعملاو

 هدارم نأ انملع لاملا ىلإ هفاضأ ال ):م يصوملا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ ةاش ةميق ىطعي منغ هل سيلو

 . ( لالا قلطم يف دجون اهتيلام ذإ ؛ ةاشلا ةيلامب ةيصولا

 : ليق ‹ هل منغالو ) :م يلام نم : لقي مل ناب :ش ( هلام ىلإ هفضي ملو ةاشب ىصوأ ولو ) :م

 ةروص ربتعت ) :م لاملا ىلإ ةفاضإلا نودب يأ :ش ( اهنودبو لالا ىلإ هتفاضإ ححصملا نأل ؛ حصي ال

 ال هنأل حصت : ليقو ):م حصي الف دجوي ملو «ىنعملاو ةروصلل مسا ةاشلا نأل :ش ( اهانعمو ةاشلا
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 ةيصولاف هل منغ الو يمنغ نم ةاش : لاق ولو . ةيلاملا هدارم نأ ملع ةاش هكلم سيلو ةاشلا ركذ

 ؛ منغلا نم آءزج اهلعج ثيح « ةاشلا نيع هدارم نأ انملع منغلا ىلإ هفاضأ امل هنأل ؛ ةلطاب

 هلام ثلثب یصوأ نمو : لاق . لئاسملا نم ريثك جرخي اذه ىلعو « لاملا ىلإ هفاضأ اذإ ام فالخب

 - لاق  مهسأ ةسمخ نم مهسأ ةلالث نهلف نيكاسملاو ءارقفللو « ثالث نهو هدالوأ تاهمأل
 همحر- دمحم نعو « -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو : -هنع هللا يضر

 تاهمآل ةيصولا نأ هلصأو « نامهس قيرف لكلو ةئالث نهل مهسأ ةعبس ىلع مسقي هنأ :-هللا

 نأ -هللا همحر-دمحمل ‹ ةاكزلا يف امهانرسفو ناسنج نيكاسملاو ءارقفلاو ‹ ةزئاج دالوألا

 ‹ نانثا قيرف لك نم ناكف « نآرقلا يف كلذ دج نانثا ثاريملا يف هاندأو  عمجلا ظفل روكذما

 ىلع مسقي اذهلف « ثالث دالوألا تاهمأو

 . ةاش ةميق وأ ةاش هل ىطعيف « ةيلاملا قلطم يأ :ش ( ةيلاملا هدارم نأ ملع ةاش هكلم سيلو ةاشلا ركذ

 هدارم نأ انملع منغلا ىلإ هفاضأ امل هنأل ؛ ةلطاب ةيصولاف هل منغ الو يمنغ نم ةاش :لاق ولو ) :م

 نم ةاش هل :لاق نأب :ش ( لالا ىلإ هفاضأ اذإ ام فالخب « منغلا نم ءزج اهلعج ثيح < ةاشلا نيع

 هركذ ام اهنم :ش ( لئاسملا نم ريثك جرخياذه ىلعو ) :م رم ال ةاش يطعي ثيح هل منغ الو يلام

 نإو ‹« باجيإلا حصي هنإف يلام نم بوث وأ يلام نم ةطنح زيفق هل لاق ول : هلوقب ؛طوسبملا» يف
 يف كلذ دجوي مل اذإ هناف « يبايث نم وأ يتطنح نم : لاق اذإ ام فالخب « هلام يف كلذ نكي مل

 . هلام نم ضرع هلک اذه یلعو « هل یصوملل ءيش الف هتوم لبق كله وأ هكلم

 هدالوأ تاهمأل هلام ثلثب ىصوأ نمو ):م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 دنعاذهو :- هنع هللا يضر- لاق ‹ مهسأ ةسمخ نم مهسأ ةثالث نهلف نيكاسملاو ءارقفللو « ثالث نهو

 نهل مهسأ ةعبس ىلع مسقي هنأ : - هللا همحر - دمحم نعو « -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ

 اذه لصأ يأ :ش ( هلصأو « نامهس ):م نيكاسملاو ءارقفلا نم ينعي :ش ( قيرف لكلو ةثالث

 :ش ( ةاكزلا يف امهانرسفو ناسنج نيكاسملاو ءارقفلاو ‹ ةزئاج دالوألا تاهمأل ةيصولا نأ ) :م فالخلا

 . ةاكزلا باتك يف يأ

 همحر- دمحمل )م : لاقف هيبحاص ليلعتو دمحم ليلعت داريإب روكذملا لصألا حضوآ مث

 لوانتي ثاريملا باب يف عمجلا ىندآ يأ :ش ( نانثا ثاريملا يف هاندأو « عمجلا ظفل روكذملا نأ : -هللا

 الأ :ش ( نآرقلا يف ) :م مهنم نانثا عملا ىندأ ددع يأ :ش ( كلذ دجن ) :م ادعاصف نينثالا

 بجحيو « ١١( ةيآلا : ءاسنلا )4 سدسلا همألف ةوخأ هل ناك نإف #: ىلاعت هلوق ىلإ ىرت

 ناكف ):م عمجلا مكح امهل نينثالا نأ ملعف سدسلا ىلإ ثلثلا نم مامإلا ادعاصف مهنم نانثالا

 ىلع مسقي اذهلف ‹ ثالث دال وألا تاهمأو) :م نانثا نيكاسملاو ءارقفلا نم يأ :ش« نانثا قیرف لک نم
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 لامتحا عم ىندألا لوانتي هنأو « سنجل ا هب داري ماللاو فلألاب ىلحملا عمحجملا نأ امهلو . ةعبس

 ‹ ةسمخ باسحلا غلبف دحاو قيرف لك نم ربتعيف ‹ لكلا ىلإ هفرص رذعت دنع اميس ال لكلا

 نيكاسملل هفصنو نالفل هفصنف نيكاسمللو نالفل هثلثب ىصوأ ولو : لاق . ثالثلل ةلالثلاو

 هل نیكاسملل ىصوأ ولو ‹ نيكاسملل هاثلثو نالفل هثلث : - هللا همحر -دمحم دنعو ءامهدنع

 : لاق. هانيب ام ىلع ءانب نينيكسم ىلإ الإ فرصي ال : هدنعو « امهدنع دحاو نيكسم ىلإ هفرص

 لك ثلث هلف امهعم كتكرشأ دق : رخآل لاق مث « ةئاب رخآلو مهرد ةئامب لجرل ىصوأ نمو

 لك بيصي هنأل ؛ لاملا داحتال هانلق امم لكلا نيب هتابثإ نكمأ دقو « ةغل ةاواسملل ةكرشلا نأل ؛ةئام

 ؛ كارشإلا ناك مث ‹ نيتئامم رخآلو ةئامعبرأب لجرلءىصوأ اذإ ام فالخب « ةئام اثلث مهنم دحاو

 فيصنتب دحاو لك هتاواسم ىلع هانلمحف « نيلاملا توافتل لكلا نيب ةاواسملا قيقحت نكمي ال هنأل

 . (ةعبس

 ىلحملا عملا نأ ):م : -هللا همحر- فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 لكلا ىلإ هفرص رذعت دنع اميس ال لكلا لامتحا عم ىندألا لوانتي هنأو « سنجل ا هب داري ماللاو فلألاب

 . دالوألا تاهمآ يأ :ش ( ثالثلل ثالثلاو « ةسمخ باسحلا غلبف دحاو قيرف لك نم ربتعيف

 نالفل ‹ هفصنف نيكاسمللو ) :م نالفل هلام ثلثب يأ :ش ( نالفل هثلثب ىصوأ ولو :لاق ) :م

 لصألا اذه ىلعو -هللا همحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع نيكاسملل هفصنو

 ثلثلا ريصي « نيكاسملل هاشلثو نالفل هفصن نوكي نيكاسمللو نالفل هلام ثلثب ىصوأ ول

 . اثالئأ

 هفرص هل نيکاسملل یصوآ ولو ‹ نیکاسملل هاثلثو نالفل هثلث : -هللا همحر- دمحم دنعو (:م

 ىلإ الإ فرصيال ):م -هللا همحر- دمحم دنعو يأ :ش ( هدنعو «امهدنع دحاو نيكسم ىلإ

 لوانتي ثاريملا باب يف عمجملا نأ وهو « ةمدقتملا ةلأسملا يف ينعي :ش ( هانيب ام ىلع ًءانب نينيكسم

 ةئامب لجرل ىصوأ نمو ):م «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م . هرخآ ىلإ نينثالا

 دقو ‹ ةغل ةاواسملل ةكرشلا نأل ؛ ةئام لك ثلث هلف امهعم كتك ر شأ دق :رخآل لاق مث ةئامب رخآلو مهرد

 لك بيصي هنأل ؛ لالا داحتال ) :م ةاواسملاو ةكرشلا ءاضتقا نم :ش ( هانلق امم لكلا نيب هتابثإ نكمأ

 يأ :ش (ناك مث « نيتئامب رخآلو ةئامعبرأب لجرل ىصوأ اذإ ام فالخب « ةئام اثلث مهنم دحاو

 نم فصنلا هل ناك امهب تيصوأ اميف امهعم :ش ( كارشإلا ) :م ثلاثلل : لاق مث يأ .كارتشالا

 نمدبالو :ش ( نيلالا توافتل لكلا نيب ةاواسملا قيقحت نكمي ال هنأل ) :م اعيمج امهنم دحاو لك

 ًالمع هبيصن فيصنتب دحاو لك هتاواسم ىلع هانلمحف ) :م ناكمإلا ردقب كارتشالا ظفل موهفمب لمعلا

۹ 



 هنإف هتثرول كلذ لاق : هانعم ‹ هوقدصف نيد يلع نالفل : لاق نمو : لاق . ناكمإلا ردقب ظفللاب

 ناك نإو لوهجلاب رارقإلا نأل ؛ قدصي ال سايقلا ىفو « ناسحتسا اذهو ثلثلا ىلإ قدصي

 ال يعدم نأل ؛ عرشلل افلاخم ردص « هوقدصف» :هلوقو .نايبلاب الإ هب مكحب ال هنكل « ًاحيحص
 هدصق نم نأ ملعن انآ : ناسحتسالا هجو « ربتعي الف « اقلطم ًارارقإ هتابثإ رذعتف ةجحب الإ قدصي

 قحلا لصأب ملعي نم هيلإ جاتحي دقو ‹ ةيصولا قيرطب هدصق ذيفنت نكمأ دقو ةثرولا ىلع هميدقت
 ‹ هل ىصوملا ىلإ اهيف ريدقتلا لعج ةيصو اهلعجيف « هتمذ غبرفت يف هنم ًايعس هرادقم نود هيلع

 اذهلف ‹ ثلثلا نم ةربتعم هذهو « ءاش ام يلام نم هوطعأف ًائيش ىعداو نالف مكءاج اذإ : لاق هنأك

 باحصأل ثلثلا لزعي كلذ ريغ اياصوب ىصوأ نإو : لاق . ةدايزلا نود ثلثلا ىلع قدصي

 ةمولعم اياصولا اذكو « مولعم مهثاريم نأل ؛ ةثرولل ناثلثلاو اياصولا

 .( ناكمإلا ردقب ):م كتكرشأ : هلوقب يأ :ش ( ظفللاب

 :ش ( هوقدصف نيد يلع نالفل : لاق نمو ):م «ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 يأ :ش ( ثلثلا ىلإ قدصي هنإف ‹ هتثرول كلذ لاق هانعم ) :م هلوقب فنصلملا هنيبو «هتثرول لاق يأ

 اذهو ):م: -هللا همحر- فنصملا لاق « ةثرولا هبذكو « ثلثلا نم رثكأب نيدلا ىعدااذإ

 الإ هب مكحي ال هنكل اًحيحص ناك نإو « لوهجم اب رارقإلا نأل ؛ قدصي ال :سايقلا يفو . ناسحتسا

 مهرمأ دق وهو :ش ( ةجحب الإ قدصي ال يعدملا نأل ؛ عرشلل اًقلاخم ردص هوقدصف : هلوقو « نايبلاب

 الف ) :م هجو لک نم ينعي :ش ( اًقلطم ؟رارقإ هتابثارذعتف ) :م كلذك ناك اذإف « ةجح الب هقيدصتب

 :م ثلثلا يف لكلل كلام وهو :ش ( ةثرولا ىلع هيدقت هدصق نم نأ ملعن انآ : ناسحتسالا هجو ربتعي

 هدصق ناك ول :لاقيامع باوج جاتحي دقو « ديقتيف :ش ( ةيصولا قيرطب هدصق ذيفنت نكمأ دقو )

 :م مالكلااذه لثم ىلإ :ش ( هيلإ جاتحي دقو ) :م : لاقي نأب باوحلا ريرقتو « اهب حرصل ةيصولا
 ( هنم اًيعس) :م هرادقم ملعي الو قحلا لصأ ملعي ينعي :ش ( هرادقم نود هيلع قحا لصأب ملعی نم)

 ةيصو) :م ةيصولا هذه لعجيف يأ :ش ( اهلعجيف هتمذ غيرفت يف ) :م « هنم يعسلا لصأل يأ :ش

 ىعداو نالف مكءاج اذإ :لاق هنأك هل ىصىملا ىلإ ):م ةيصولا هذه يف يأ :ش ( اهيف ريدقتلا لعج

 يأ « :ش ( اذهلف « ثلثلا نم ةربتعم ) :م ةيصولا هذه يأ :ش ( هذهو « ءاش ام يلام نم هوطعأف اًئيش

 زاوج نأل ‹ ثلثلا ىلع :ش ( ةدايزلا نود ثلثلا ىلع قدصي ) :م ثلثلا نم ةربتعم اهنوكلف

 . ثلثلا نم ةيصولا

 يأ :ش ( كلذ ريغ اياصوب ىصوأ نإو ):م :«ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 :ش ( مولعم مهثاريم نأل ؛ ةثرولل ناثلثلاو اياصولا باحصأل ثلثلا لزعي ) :م لوهجملا نيدلا ريغ

 . ثلثلا يهو :ش ( ةمولعم اياصولا اذكو ) :م ناثلثلا وهو

° 



 دحأ نأ وهو ‹ ىرخأ ةدئاف زارفإلا يفو « مولعملا لزع مدقيف « مولعملا محازي الف لوهجم اذهو

 يف نوفلتخي مهاسعو ًاماصخ دلأ رخآلاو ‹ هب رصبأو قحلا اذه رادقمب ملعأ نوكي دق نيقيرفلا
 اذإو . ةعزانم ريغ نم هدي يف اميف دحاو لك رارقإ حصي زارفإلا دعبو « مصخلا هاعدا اذإ لضفلا

 اذه نأل ؛ متئش اميف هوقدص: ةثرولل لاقيو ‹ متئش اميف هوقدص : اياصولا باحصأل لاقي لزع

 ًانيد ةكرتلا يف نأ رهظ ءيشب قيرف لك رقأ اذإف « ذيفنتلا قح يف ةيصو قحتسملا قح يف نيد
 رارقإل ًاذيفنت اورقأ ام يفلثب ةثرولاو اورقأ ام ثلثب ثلثلا باحصأ ذخؤيف ‹ نيبيصنلا يف ًاعئاش

 ىلع ةدايز هل رقملا ىعدا نإ ملعلا ىلع نيميلا امهنم قيرف لك ىلعو « هقح ردق يف قیرف لک

 يبنجأللف هثراولو يبنجأل ىصوأ نمو : لاق . هريغ نيبو هنیب یرج ام ىلع فلحی هنأل ؛ كلذ
 يف حصف ‹ كلي ال امبو هب ءاصيإلا كلمي اب ىصوأ هنأل ؛ ثراولا ةيصو لطبتو ةيصولا فصن

 الف ةيصولل لهأب سيل تيملا نأل ؛ تيمو يحل ىصوأ اذإ ام فالخب . يناشلا يف لطبو لوألا

 ‹ اقرتفاف ةثرولا ةزاجإب حصت اذهلو ‹ اهلهأ نم ثراولاو يحلل لكلا نوكيف « امحازم حلصي

 زارفإلا يفو ‹ مولعملا لزع مدقيف مولعملا محازي الف لوهجم (:م نالف نيد يآ :ش (اذهو ) :م

 م قحلااذه يأ :ش ( هب رصبأو قحا اذه رادقمب ملعأ نوكي دق نيقيرفلا دحأ نأ وهو ‹ ىرخأ ةدئاف

 ( مهاسعو ):م ةموصخلا يف نيب ديدش يأ :ش ( اًماصخ دلا ) :م رخآلا قيرفلا يأ :ش ( رخآلاو)

 ‹ مصخلا هاعدا اذإ لضفلا يف نوفلتخي ) :م اياصولا باحصأو ةثرولا قيرفلا يأ « مهلعل يأ :ش

 . (ةعزانم ريغ نم هدي يف اميف دحاو لك رارقإ حصي زارفإلا دعبو

 ؛ متئش اميف هوقدص : ةثرولل لاقيو متئش اميف هوقدص : اياصولا باحصأل لاقي لزع اذإو )م

 ءيشب قيرف لك رقأ اذإف « ذيفنتلا قح يف ةيصو ) :م هل رقم ا يأ :ش ( قحتسملا قح يف نيد اذه نأل

 اورق ام يشلثب ةثرولاو « اورقأ ام ثلدب ثلثلا باحصأ ذخؤيف « نيبيصنلا يف اًعئاش اًتيد ةك رتلا يف نأ رهظ

 ةدايز هل رعملا ىعدا نإ ملعلا ىلع نيميلا امهنم قيرف لك ىلعو « هقح ردق يف قيرف لك رارقإل ذيفنت
 . تيملا وهو « هريغ نيبو هل رقملا نيب يأ :ش ( هریغ نيبو هنیب یرج ام ىلع فلحی هنأل ؛ كلذ ىلع

 يبنجأللف هثراولو يبسنجأل یصوآ نمو ) :م : ؛ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق) م

 (لوألا يف حصف « كلي ال ابو هب ءاصيإلا كلمي اب ىصوأ هنأل ؛ ثراولا ةيصو لطبتو ةيصولا فصن

 - روث وبأو ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو «كليي ال اميف يأ :ش (يناثلا يف لطبو) :م كلي اميف يأ :ش

 .هللا مهمحر

eنوكيف ءاًمحازم حلصي الف ةيصولل لهأب سيل تيم ا نأل ؛ تيمو يحل ىصوأ اذإ ام فالخب (  

 :ش (اقرتفاف ةثرولا ةزاجإب حصت اذهلو ):م ةيصولا لهأ نم يأ :ش ( اهله نم ثراولاو يحلل لكلا

۳١ 



 يبنجأللو هثراول نيد وأ نيعب رقأ اذإ ام فالخب اذهو . يينجأللو لتاقلل ىصوأ اذإ اذه یلعو

 ‹ هل امكح تبلت ةكرشلاو فرصت ءاشنإ ةيصولا نأل ؛ اضيأ يبنجألا قح يف حصي ال ثيح

 يف ةكرشلا فصوب ربخأ دقو « نئاك نع رابخإف رارقإلا امو . امهنم هقحتسي نم قح يف حصتف

 ؛ فصولا تابثإ ىلإ الو هب ربخأ ام فالخ هنأل « فصولا اذه نودب هتابثإ ىلإ هجو الو ‹ يضاملا

 يف لطبيف ‹ هكراشي نأ ثراولل ناك ايش يبنجألا ضبق ول هنألو  اكيرش هيف ثراولا ريصي هنأل

 ءاشنإلا يفو « ًاديفم نوكي الف لكلا لطبي ىتح ثراولا هكراشيو ضبقي لازي ال مث « ردقلا كلذ

 باوثأ ةثالث هل ناك نمو : لاق . انالطبو ءاقب رخآلا ةصح نع ةزاتم امهدحأ ةصح

 لتاقلل ىصوأاذإ ):م روكذملا مكحلا ىلع يأ :ش (اذه ىلعو ):م نيتروصلا امكح يأ

 قح يف لطبت الو «اهقحتسيال نميفاهنأل « لتاقلل هتيصو لطبت ثيح :ش ( يبنجأللو
 . ةزئاج هقح يف اهنأل « يبنجألا

 ال ثيح يبنجأللو هثراول نيد وأ نيعب رقأ اذإ ام فالخب ) :م ءاصيإلا اذه يأ :ش (اذهو ) :م

 تبلت ةكرشلاو ) :م كيلمت ءادتبا يأ :ش ( فرصت ءاشنإ ةيصولا نأل ؛ اًضيأ يبنجألا قح يف حصي

 ثراولا نم يأ :ش ( امهنم هقحتسي نم قح يف حصتف (:م ءاشنإلل يأ :ش ( هل اًمکح

 . يبنجألاو

 يعدتسيف :ش ( يضاملا يف ةكرشلا فصوب ربخأ دقو ‹ نئاك نع رابخإف رارقإلا امأو )م

 وهو :ش ( فصولا اذه نودب هتابثإ ىلإ هجو الو ):م كرتشملا نيدلاولل هب ربخملاو «اربخم

 :م اًضيأ هجو ال يأ « فصولا تابثإ ىلإ ال نورقملا :ش ( هب ربخأ ام فالخ هنأل ) :م كارتشالا

 ‹ ةثرولا ضعب رارضإ ىلإ يدؤيف :ش ( اكيرش هيف ثراولا ريصي هنأل ؛ فصولا تاسبثإ ىلإ الو)
 . قيرطلا اذهب ةثرولا رارضإ يف سانلا لاتحي اليك ًالصأ دريف

 يف) :م رارقإللا لطبي يأ :ش ( لطبيف « هك راشي نأ ثراولل ناك اًئيش يبنجألا ضبق ول هنألو ) :م

 اذإف « هيف هكراشي نأ ثراولل ناك ال هنأل « اعم امهبيصن ىف لمح ضوبقملا :ش ( ردقلا كلذ

 . ةنم ردقلا كلذ اوذخأي نأ ةثرولا ةيقبل ناك كراش

 لطبيف يهتني نأ ىلإ مثو « مث هل ملسي مل ضبقام نأل ‹ يبنجألا ىلع وه عجري مث

 :م لكلا لطب اذإف :ش ( لكلا لطبي ىتح ثراولا هك راشيو ضبقي لازي ال مث ) :م هلوق وهو « الص

 يبنجألا قح يف يأ :ش ( ءاقب رخآلا ةصح نع ةزاتم امهدحأ ةصح ءاشنإلا يفو « اديفم نوكي الف)

 . ثراولا قح يف يأ :ش ( اتالطبو ) :م

 باوثأ ةثالث هل ناك نمو ) :م : ؟ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق) :م

<۲ 



 دحج ةئرولاو « وه اهيأ يردي الو بوث عاضف لجرل دحاو لكب ىصوأف ءيدرو طسوو ديج
 يذلا بوثلا :هنيعب مهنم دحاو لكل ثراولا لوقي نأ : مهدوحج ىنعمو « ةلطاب ةيصولاف كلذ

 ‹ دوصقملا ليصحتو ءاضقلا ةحص عنمت هتلاهجو ءالوهجم قحتسملا ناكف ‹ كله دق كقح وه

 نوكيف ‹ دوحجلا وهو « عناملا لاز اوملس نإف ‹ نييقابلا نيبوثلا ةثرولا ملسي نأ الإ : لاق . لطبف

 نودألا تبشف ‹ نودألا ثلثو ديجلا ثلث طسوألا بحاصلو « دوجألا بوثلا الث ديحلا بحاصل

 نأ امإ هنأل ؛ نيقيب ءيدرلا يف هل قح ال ديحلا بحاص نأل ؛ نودألا بوثلا اثلث نودألا بحاصلو

 هنأل ؛ نيقيب يقابلا ديحلا يف هل قح ال ءيدرلا بحاصو « امهيف هل قح الو ًائيدر وأ اطسو نوكي

 ‹ يلصألا ءيدرلا وه ءيدرلا نوكي نأ لمتحيو . امهيف هل قح الو اطسو وأ ًاديج نوكي نأ امإ

 اهيآ يردي الو بوث عاضف لجرل ) :م بايثلا هذه نم :ش ( دحاو لکب یصوأف ءيدرو طسوو ديج

 نع بوقعيو دمحم نع ؟عماجلا» يف ةلأسملا ةروص :ش ( ةلطاب ةيصولاف كلذ دحج ةثرولاو « وه
 نالفلو ديجلا بوثلااذه نالفل :لاقف رفن ةثالشل ىصوأ لجر يف -هللا همحر- ةفينح يبأ

 كله مث يصوملا تام مث ءيدرلا بولا اذه رخآ لجر نالفلو طسولا بولا اذه رخآ لجر

 . ةلطاب ةيصولاف دحجت ةثرولاو ‹ كله اهيأ يردي ال بارثأ ةئالثلا نم دحاو

 وه يذلا بولا هنيعب مهنم دحاو لكل ثراولا لوقب نأ مهدوحج ىنعمو ):م : فنصملا لاق

 دحأل ىصوأ اذإ امك :ش ( ءاضقلا ةحص عنق هتلاهجو «الوهجم قحتسملا ناكف « كله دق كقح

 . لوهجم قحتسملا نأل « ةلطاب ةيصولا نإف « نيلجرلا نيذه
 دوصقم يأ ‹ دوصقملا ليصحت اًضيأ عنيو يأ « بصنلاب :ش ( دوصقملا ليصحتو ) :م

 . ءاصيإلا يأ :ش ( لطبف ) :م كلذك ناك اذإف ‹ هضرغ مامتإ وهو « يصولا

 :ش ( نييقابلا نيبوثلا ةثرولا ملسي نآ الإ ) :م : «ريغصلا عماحلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 مكلانملس : اولاق نإ ةثرولا يأ :ش ( اوملس نإف ) :م «ةلطاب ةيصولاف» : هلوق نم ءانثتسا اذهو

 بوثلا اثلث ديجلا بحاصل نوكيف ‹ دوحجلا وهو « عناملا لاز ) :م امكنيب اميف اومستقاف نيبوثلا نيذه
 بوللا الث نودألا بحاصلو نودألا تبثف « نودألا ثلثو ديحلا ثلث طسوألا بحاصلو « دوجألا

 نأ امإ ):م ءيدرلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ نيقسيب ءيدرلا يف هل قح ال « ديجلا بحاص نال ؛نودالا

 :م ءيدرلاو طسولا يف ديجلا بحاصل قح ال يأ :ش (امهيف هل قح الو اًئيدر وأ اطسو نوكي

 هل قح الو ‹ اًطسو وأ ادیج نوکی نأ امإ هنأل ؛ نیقیب يقابلا ديلا يف هل قح ال ءيدرلا بحاصو)

 نوكي يناثلاف اًتيدر ناك اذإ كلاهلا ذإ :ش ( يلصألا ءيدرلا وه ءيدرلا نوكي نأ لمتحيو .امهيف

 . يلصألا ءيدرلا وه نوكيف « اديج
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 ٹلثو ديحلا ثلث الإ قبي ملف نودألا اشلثو ديجلا اثلث بهذ اذإو . لامتحالا لحم نم ىطعيف

 نيلجر نيب رادلا تناك اذإو : لاق . ةرورض هنيعب هيف طسولا بحاص قح نيعتيف ٠ ءيدرلا

 ىصوملل وهف يصوم لا بيصن يف تيبلا عقو نإف « مسقت اهنإف لجرل هنيعب تيبب امهدحأ ىصوأف
 يف عقو نإو ‹ هل ىصوملل هفصن دمحم دنعو « -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هل

 .-هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « تيبلا عرذ لثم هل ىصومللف رخآلا بيصن

 نأل ؛ هریغ كلمبو هكلمب ىصوأ هنآ : هل . تیبلا فصن عرذ لثم : -هللا همحر -دمحسم لاقو

 ةمسقلاب كلذ دعب هكلم نأ وهو « يناثلا فقويو لوألا ذفنيف ةكرتشم اهئازجآ عيمجب رادلا

 اهومستقا اذإ مث « هارتشا مث ريغلا كلمب ىصوأ اذإ امك « ةفلاسلا ةيصولا ذفنت ال ةلدابم يه يتلا

 عقو نإو « تيبلا فصن وهو هب ىصوملا نيع يف ةيصولل اذيفنت يصوملا بيصن يف تيبلا عقوو
 ‹ هتاوف دنع هب ىصوملا لدب يف ةيصولل ًاذيفنت تيبلا فصن عرذ لثم هل هبحاص بيصن يف

 ةيراحلاك

 يف نوكي نأ لمتحيو اًطسو اذه نوكي نأ لمتحي هنأل :ش ( لامتحالا لحم نم ىطعيف ) :م

 لحم يف ةيصو ذيفنت اذه نوكيف « اطسو اذه نوكيف ‹ ءيدرلا عئاضلا نوكي نأب يلاحلا ءيدرلا

 اثلثو ديجلا الث بهذ اذإو ) :م ةيادهلا »بحاصل «عماجلا حرش» يفاذك « هقح نوکی نأ لمتحی

 .( ةرورض هنيعب هيف طسولا بحاص قح نيعتف ءيدرلا ثلثو ديجلا ثلث الإ قبي ملف نودألا

 ىصوأف نيلجر نيب رادلا تناك اذإو ):م : «ريغصلا عماحلا »يف دمحم يآ :ش ( لاق) :م

 بيصن يف تيبلا عقو نإف ):م مسقت رادلا نإف يأ :ش ( مسقت اهنإف لجرل هنيعب تیبب امهدحأ

 ىصوملل هفصن : دمحم دنعو . - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هل ىصوملل وهف يصوملا

 - فسوي يبأو ةفينح يب دنع اذهو ‹ تيبلا عرذ لثم هل ىصومللف رخآلا بيصن يف عقو نإو « هل
 همحر- دمحمل يأ :ش ( هل . تيبلا فصن عرذ لثم : -هللا همحر- دمحم لاق .- هللا امهمحر

 اهئازجأ عيمجب رادلا نأل ؛ هريغ كلمبو هكلمب ىصوأ ) :م يصوملا نأ يأ :ش ( هنأ ):م -هللا

 وهو :ش ( وهو « يناثلا فقويو) :م هبيصن وهو هكلي اميف ةيصولا وهو :ش ( لوألا ذفنيف ةكرتشم
 :ش ( ةلدابم يه يتلا ةمسقلاب كلذ دعب هكلم نأ ) :م هكيرش ةزاجإ ىلع فقوتيف هبحاص بيصن

 ثداحلا كلملاب :ش ( ةفلاسلا ةيصولا ذفنت ال ) :م هبحاص دي يف امي هبيصن نع الدب تيبلا ذخأ هنأل

 . هب ىصوملا يف ةيصولا دعب

 اذإ مث ) :م اذهاذكف « ةيصولا حصت ال ثيح :ش ( هارتشا مث ريغلا كلب ىصوأ ذإ امك ) :م

 عقو نإو « تيبلا فصن وهو هب ىصوملا نيع يف ةيصولل اذيفنت يصوم لا بيصن يف تيبلا عقوو اهومستفا
 ةيراجل اك « هتاوف دنع هب ىصوملا لدب يف ةيصولل ايقنت تيبلا فصن عرذ لشم هل هبحاص بيصن يف
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 ال ثيح هب ىصوملا دبعلا عيب اذإ ام فالخب . اهلدب يف ةيصولا ذفنت ًاطخ تلتق اذإ اهب ىصوملا

 . ةمسقلاب لطبت الو « هانيب ام ىلع عيبلا ىلع مادقإلاب لطبت ةيصولا نأل ؛ هنمشب ةيصولا قلعت

 نم هب عفتنم كلمب ءاصيإلا دصقي هنأ رهاظلا نأل ؛ ةمسقلاب هيف هكلم رقتسي اب ىصوأ هنأ :امهلو

 تيبلا عيمج يف هكلم رقتسا دقو ‹ رصاق عاشملاب عافتنالا نأل ؛ ةمسقلاب نوكي كلذو « هجو لك

 زارفإلا دوصقملا امنإو  عبات ةمسقلا هذه يف ةلدابملا ىنعمو . هيف ةيصولا ذفنتف هبيصن يف عقو اذإ

 نم هكلم تيبلا نأك ريصي زارفإلا رابتعا ىلعو « هيف ةمسقلا ىلع ربجي اذهلو « ةعفنملل ًاليمكت

 هنأل امإ « هبيصن يف عقو امن هعيمج ناعرذ ردق يف ذضنت رخآلا بيصن يف عقو نإو « ءادتبالا

 الإ ‹ نكمآ ام هدوصقم ًاليصحت هب ريدقتلا تيبلا ركذ نم ىصوملا دارم نأل وأ « هانركذ امك هضوع

 تيبلا نيعتب هنأ

 لصألا تاوف دنع يأ :ش ( دبعلا عيب اذإ ام فالخب . اهلدب يف ةيصولا ذفنت أطخ تلتق اذإ اهب يصوملا

 ام ىلع عيبلا ىلع مادقإلاب لطبت ةيصولا نأل ؛ هنمثب ةيصولا قلعت ال ثيح « هب ىصوملا ) :م ةلاحلاب

 لعف وأ عوجرلاب حرص اذإو هلوق دنع لاملا ثلثب ةيصولا باب لبق ركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( هانيب
 ةمسقلا نأل :ش ( ةمسقلاب ) :م ةيصولا يأ :ش (لطبت الو) :م ًاعوجر ناک عوجرلا ىلع لدی ام

 . عيبلا فالخب « ةعفنملا ليمكتل

 ام یصوآ هنآ ) :م : - یلاعت هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبألو يآ :ش ( امهلو ) :م

 نم هب عفتنم كلب ءاصيإلا دصقي) :م يصوملا نأ يأ :ش ( هنآ رهاظلا نأل ؛ ةمسقلاب هيف هكلم رقتسي

 ىلع هکلم نأل :ش ( ةمسقلاب نوک ):م هجو لك نع هب عفتنملا كلملا يأ :ش ( كلذو « هجو لك

 عيمج يف هكلم رقتسا دقو ‹ رصاق عاشمل اب عافتنالا نأل ) :م هب عفتنملا ماتلا كلملا وه ةمسقلا رابتعا

 ىنعم ناك نإو :ش ( عبات ةمسقلا هذه يف ةلدابملا ىنعمو . هيف ةيصولا ذفنتف هبيصن يف عقو اذإ تيبلا

 باتك يف فنصملا هركذ ‹« ضورع نيرادلاو « لصأ تاناويحلاو ضورعلا ةمسق يف ةلدابملا

 . ةمسقلا

 حاضيإ اذه :ش ( هيف ةمسقلا ىلع ربجي اذهلو ‹ ةعقنملل ًاليمكت زارفإلا دوصقملا امنإو (:م

 نأل « ةدحاو ةمسق مسقت تويبلا ةفلتخملا ةدحاولا رادلا يف نأل « رارقإلا دوصقملا اغإو « هلوقل

 يبأ دنع ةدحاو ةمسق ال « ةدح ىلع ةدحاو لك مسقت ثيح رودلا فالخب « اًرارضإ اهقيرفت يف

 تيبلا نأك ريصي زارفإلا رابتعا ىلعو ) :م . ةمسقلا يف رم دقو « امهل اًقالخ - هللا همحر - ةفينح

 هنأل امإ ‹ هبيصن يف عقو امن هعيمج ناعرذ ردق يف ذفنت رخآلا بيصن يف عقو نإو « ءادتبالا نم هكلم

 هب ريدقتلا تيبلا ركذ نم ىصوملا دارم نأل وأ ) :م اهب يصوم ا ةيراحلا يف يأ :ش ( هانركذ امك هضوع

 . (تيبلا نيعتي هنأ الإ ‹ نکمأ ام هدوصقل ًاليصحت
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 انلمع رخآلا بيصن يف عقو نإو . كيلمتلاو ريدقتلا نيتهجلا نوب اعمج هبيصن يف عقو اذإ
 رخآلا هجولا رابتعا ىلع هنيعب كيلمتلاو نيهجولا دحأ رابتعا ىلع ريدقتلا دارأ هنأل وأ « ريدقتلاب
 ‹ دلولا قلطم قالطلا ءازج يف دارملاف « هتمأ هدلت دلو لوأب ةأرملا قالطو دلولا قتع قلع اذإ امك
 تيبلاو ‹ عارذ ةئام رادلاو «يصوملا ريغ بيصن يف تيبلا عقو اذإ مث . يح دلو قتعلا يفو

 « ةثرولل اهنم ةعست « مهسأ ةرشع ىلع ةثرولا نيبو هل ىصوملا نوب هبيصن مسقي : عرذأ ةرشع
 فصن عرذأ ةسمخب هل ىصوملا برضيف « -هللا همحر - دمحم دنع الهو « هل ىصوملل مهسو

 ريصيف «ًامهس ةسمخ لك لعجيف « نوعبرأو ةسمخ وهو تيبلا ىوس رادلا فصنب مهو تيبلا
 برضي هل ىصوملا نأل ؛ امهس رشع دحأ ىلع مسقي امهدنعو . ةرشع

 ركذ :لاقي نأ وهو « لاكشإ [نع] باوج اذه «نيعتي هنأ الإ : ةعيرشلا جات لاق :ش
 اذإ ) :م يصوملا بيصن يف عقو اذإ هسفن تيبلا عقو بجي ال نأ يغبني هب ريدقتلا ناك امل تيبلا
 يف تيبلا عقو اذإ اميف يهو :ش ( ريدقتلا ) :م :امهادحإ :ش ( نيتهجلا نيب اعمج هبیصن يف عقو
 . تيبلا ينعي :ش ( كيلمتلاو ) :م هلوق يه ىرخألاو «هکیرش بیصن

 دارأ ) :م يصوملا نأل وأ يأ :ش ( هنأل وأ « ريدقتلاب انلمع رخآلا بيصن يف عقو نإو ) م
 :ش ( كيلمتلاو ) :م كيرشلا بيصن يف هعوقو يف ينعي :ش ( نيهجولا دحأ رابتعا ىلع ريدقتلا
 ‹ يصوملا بيصن يف هعوقو يف ينعي :ش ( رخآلا هجولا رابتعا ىلع هنيعب ) :م كيلمتلا دارأو يأ
 اذإ :لاق نأب :ش ( هتمأ هدلت دلو لوأب ةأرملا قالطو دلولا قتع قلع اذإ امك ):م :هلوقب كلذل رظنو
 قلطم) :م قالطلا ءازج يف يأ :ش ( قالطلا ءازج يف دارملاف ) :م قلاط تنأو رح وهف يتمأ تدلو
 . ايم وأ ايح ناك فيك دلولا ةدالوب ةأرملا قلطت ىتح :ش ( دلولا

 ‹ءقالطلل لحمي سيل تيملا نأل :ش ( يح دلو ) :م قتعلا يف دارملا يأ :ش ( قتعلا يفو ) :م
 .امهل اًقالخ - ىلاعت هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يحل ا قتعي ايح تدلو مث اتيم تدلو اذإ ىتح

 ( هبيصن مسقي « عرذأ ةرشع تيبلاو عارذ ةئام رادلاو يصوم ا ريغ بيصن يف تيبلا عقو اذإ مث ) :م

 يهسأ ةرشع ىلع ةثرولا نيبو هل ىصوملا نيب ) :م اًعارذ نوسمخ وهو « يصوملا بيصن يأ :ش
 دنع اذهو « هل ىصوملل مهسو ) :م تيبلا ةئرول يأ :ش ( ةثرولل ) :م ةرشعلا نم يأ :ش ( اهنم ةعست
 نوبرضي ةثرولا يأ :ش (مهو ‹ تيبلا فصن عرذأ ةسمخب هل ىصوملا برضيف « - هللا همحر - دمحم

 . ( ةرشع ريصيف اًمهس ةسمخ لك لعجيف « نوعبرأو ةسمخ وهو تيبلا ىوس رادلا فصنب ) :م
 ( مسقي ) :م :- ىلاعت هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعو ) :م

 برضي هل ىصوملا نأل « اًمهس رشع دحأ ىلع ) :م ةثرولاو هل ىصوملا نيب يصوم لا بيصن يأ :ش
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 . ةعست مهلو ‹ نامهس اهل ىصوملل « رشع دحأ ماهسلا ريصتف « نيعبرأو ةسمخب مهو ةرشعلاب
 ‹ -هللا همحر -دمحمل هيف فالخ ال ليقو فالخلا ىلع وه ليق « رارقإ ةيصولا ناكم ناك ولو

 رمؤي هكلم مث هريغل ريغلا كلم رقأ نم نأ ىتح ‹ حيحص ريغلا كلمب رارقإلا نأ : هل قرفلاو

 ال تام مث هوجولا نم هجوب هكلم ول ىتح ‹« حصت ال ريغلا كلمب ةيصولاو « هل رقملا ىلإ ميلستلاب
 لالا بحاص زاجأف هنيعب فلأب رخآل لجر لام نم ىصوأ نمو : لاق . ذفنت الو هتيصو حصت

 ىلع فقوتيف ريغلا لامب عربت اذه نأل ؛ عني نأ هلو زئاج وهف هعفد نإف ٠ يصوملا توم دعب

 ةدايزلاب ىصوأ اذإ ام فالخب. ميلستلا نم عنتمي نأ هلف اضيأ هنم ًاعربت نوكي زاجآ اذإو . هتزاجإ
 عانتمالاو هسفن كلم اهتفداصمل ةحيحص اهجرخم يف ةيصولا نأل ؛ ةثرولا تزاجأو ثلثلا ىلع

 مهلو «نامهس هل ىصوملل رشع دحأ ماهسلا ريصتف نيعبرأو ةسمخب ) :م ةثرولا يأ :ش (مهو ةرشعلاب
 «ريغصلا عماجلا حرش» يفو هريغو يودزبلا مالسإلا رخف لاق اذك :ش ( ةعست

 تيبب امهدحأ رقأف نيكيرش نيب رادلا ناك ول ينعي :ش ( رارقإ ةيصولا ناكم ناك ولو ) :م

 يف عقو نإو .هل رقملا ىلإ ملسي رقملا بيصن يف تيبلا عقو نإف ءًالوأ رادلا مسقيف دحاول هنيعب
 وأ قيرطب رقأ ول كلذكو . تيبلا عرذ لثم رقملا دي يف عقو اميف هل رقملا برضي كيرشلا بيصن
 . تيبلا عرذ فصنب هل رقملا برضي : - هللا همحر - دمحم دنعو . «لماشلا» يف اذك . طئاح

 . هيبحاصو دمحم نيب روكذملا فالخلا ىلع رارقإلا مكح يأ :ش ( فالخلا ىلع وه : ليق ) :م

 هيف دمحم لوق لب «رارقإلا مكح يف يأ :ش ( - هللا همحر - دمحم هيف فالخ ال : ليقو ) :م

 قرفلاو) :م حصألا وهو «فالخلا مدع «ريغصلا عماجلا حرش)» يف مالسإلا رخف لعجو . امهلوقك

 رقأ نم نأ ىتح ‹ حيحص ريغلا كلمب رارقإلا نأ ) :م دمحمل رارقإلاو ةيصولا نيب قرفلا يأ :ش ( هل
 نم هجوب هكلم ول ىتح حصت ال ريغلا كلمب ةيصولاو « هل رقما ىلإ ميلستلاب رمؤي هكلم مث هريغل ريغلا كلم
 . (ذفنت الو هتيصو حصن ال تام مث ) :م كيلمتلاو ةبهلاو ءارشلا لثم :ش ( هوجولا

 لجر لام نم ىصوأ نمو ):م : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) م

 اذه نال ؛ عني نآ هلو زئاج وهف هيلإ هعفد نإف ‹ يصوملا توم دعب لالا بحاص زاجأف هنيعب فلاب رخآل

 :ش ( ميلستلا نم عنتمب نأ هلف اًضيأ هنم اعربت نوكي زاجأ اذإو . هتزاجإ ىلع فقونيف « ريغلا لامب عربت

 ةبهلاو لالا بحاص نم ةبه اذه نأل ‹ملسي الو يصوملا هزاجأ ام عنتي نأ لاملا بحاصلو : يآ

 . الف الإو ةبهلا تمت عقو نإف « ميلستلا نودب متت ال

 نم اوعنتي نأ اودارأ مث :ش (ةثرولا تزاجأو ثلثلا ىلع ةدايزلاب ىصوأ اذإ ام فالخب ) :م

 عانتمالاو « هسفن كلم اهتفداصمل ةحيحص اهجرخم يف ةيصولا نأل ) :م كلذ مهل نوكي ال ميلستلا
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 ةكرت نانبالا مستقا اذإو : لاق . يصوملا ةهج نم ذفنف مهقح طقس اهوزاجأ اذإف « ةثرولا قحل

 هدي يف ام ثلث هيطعي رقما نإف هلام ثلثب هل ىصوأ بألا نأ لجرل امهدحأ رقأ مث ًافلأ بألا

 هرارقإ نأل « -هللا همحر-رفز لوق وهو « هدي یف ام فصن هيطعي نأ سایقلاو « ناسحتسا اذهو

 هجو .فصنلا هل ىقبيل فصنلا ءاطعإ ىف ةيوستلاو هايإ هتاواسمب هرارقإ نمضمت هل ثلثلاب

 . هدي يف ام ثلثب رقم نوكيف امهيديأ يف يهو ةكرتلا يف عئاش ثلثب هل رقأ هنأ : ناسحستسالا

 مدقيف همدقتب ًارقم نوكيف ‹ ثاريملا ىلع مدقم نيدلا نأل ؛ هريغل نيدب امهدحأ رقأ اذإ ام فالخب

 هنألو « هالثم ةثرولل ملسي نأ الإ ءيش هل ملسي الف ثراولا كيرش ثلثلاب هل ىصوملا امأ . هيلع

 ريصسيف « هدي يف ام فصن ذخأيف ءًاضيأ هب رخآلا نبالا رقي امبرف هدي يف ام فصن هنم ذخأ ول

 يصوملا توم دعب تدلوف ةيراجب لجرل ىصوأ نمو : لاق . ثلثلا ىلع دازيف ةكرتلا فصن

 ةيصولا يف تلخد مألا نأل ؛ هل ىصوملل امهف ثلثلا نم ناجرخي امهالكو ءًأدلو

 . ( يصوملا ةهج نم ذفنف مهقح طقس اهوزاجأ اذإف ٠ ةثرولا قحل

 ةكرت نانبالا مستقا اذإو ) :م «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 وهو :ش (هدي يف ام ثلث هيطعي رقم ا نإف هلام ثلثب هل ىصوأ بألا نأ لجرل امهدحأ رقأ مث الأ بألا

 لاقو .- هللا مهمحر - كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( ناسحتسا اذهو ) :م لالا سدس

 نيلوقلا نم «يواحلا» بحاص هجرخو هدي يف ام عیمج همزلی : هجو يف -هللا همحر - يعفاشلا

 . «ةيلحلا» ىف اذك « ءيش سيل نيدلا يف

 هل ثلثلاب هرارقإ نأل ؛ - هللا همحر - رفز لوق وهو «هدي يف ام فصن هيطعي نأ سايقلاو ) :م

 هل رقأ هنأ : ناسحتسالا هجو .فصنلا هل ىقبيل فصنلا ءاطعإ يف ةيوستلاو هايإ هتاواسمب هرارقإ نمضت

 . هدي يف ام ثلثب ارقم نوکيف ) :م نينبالا يدي يف يأ :ش ( امهيديآ يف يهو ةكرتلا يف عئاش ثلشب

 ىلع مدقم نيدلا نأل ) :م هدي يف ام عيمج يطعي ثيح :ش ( هريغل نيدب امهدحأ رقأ اذإ ام فالخب

 : حصألا يف يعفاشلا لاقو . هجو يف يعفاشلا لاق هبو :ش (هيلع مدقيف همدقتب أرقم نوكيف «ثاريملا

 . ةهجلا هذهب هرارقإ نأل - هللا امهمحر - دمحأو كلام لوق وهو هصخي ام هبيصن يف همزلي

 ول هنألو « هالشم ةثرولل ملسي نأ الإ ءيش هل ملسي الف ثراولا كيرش ثلثلاب هل ىصوملا امآ ) :م

 ةكرتلا فصىن ريصيف « هدي يف ام فصن ذخأيف اًضيأ هب رخآلا نبالا رقي امبرف هدي يف ام فصن هنم ذخأ

 . ثلثلاب ال فصنلاب ةئرولا كيرش نوكيف :ش ( ثلثلا ىلع دازيف

 ًادلو يصوملا توم دعب تدلوف ةيراجب لجرل ىصوأ نمو ) :م يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 ةيصولا يف تلخد مألا نأل ؛ هل ىصوملل امهف ثلشلا نم ناجرخي ) :م دلولاو مألا يأ :ش (امهالكو
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 ىلع ةاقبم اهلبق ةكرتلاو ةمسقلا لبق تدلو اذإف « مألاب ًالصتم ناك نيح اًعبت دلولاو « ةلاصأ

 نم اجرخي مل نإو . هل ىصوملل نانوكيف ‹ ةيصولا يف لخد هنويد اهب يضقي ىتح تيملا كلم
 امهمحر - دمحمو فسوي ىبأ لوق ىف اعيمج امهنم هصخي ام ذخأو ثلثلاب برض ثلثلا

 . دلولا نم هذخأ ءيش لضف نإف « مألا نم كلذ ذخأي : -هللا همحر -ةفينح وبأ لاقو .-هللا
 مهرد ةئامثلث يواست ةمآو مهرد ةئامتس هل لجر : لاقو « ةروص نيع « ريغصلا عماجلا»يفو

 هل ىصومللف ‹ ةمسقلا لبق مهرد ةئامئالث يواسي ًادلو تدلوف تام مث لجرل ةيراجلاب ىصوأف

 يف لخد دلولا نأ انركذ ام : امهل . امهنم دحاو لك اثلث هل : امهدنعو « هدنع دلولا ثلثو مألا

 امهيف ةيصولا ذفنتف ‹ قتعلاو عيبلا يف امك لاصفنالاب اهنم جرخي الف لاصتالا ةلاحل ًاعبت ةيصولا

 ‹ مألا ميدقن ريغ نم ءاوسلا ىلع

 اهلبق ةكرتلاو ةمسقلا لبق تدلو اذإف «مألاب ًالصتم ناك نيح اًعبت ) :م اهيف لخد :ش ( دلولاو « ةلاصأ

 ( هل ىصوملل نانوكيف ‹ ةيصولا يف ) :م دلولا يأ :ش (لخد هنويد اهب يضقي ىتح تيملا كلم ىلع ةاقبم

 . ةكرتلا ةمسق لبق هل دلو اذإ هل ىصوملل دلولاو مألا نوكت ينعي :ش

 نأب كلذ ملعيو «ةيصولا نيح هب ًالماح تناك نإ: - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو

 الاقو . مألا عم هل ىصوملل نوكيو «ةيصولا يف دلولا لخدي ىصوأ ذنم رهشأ ةتس نم لقأل هدلق

 . لاح لک ىلع اهیف لخدی الف لاح لکب ةيصولا يف لحلل مكح ال : هجو يف
 فسوي يبأ لوق يف اعيمج امهنم هصخب ام ذخأو كلثلاب برض كلثلا نم اجرخي مل نإو ) :م

 هذخأ ءيش لضف نإف « مألا نم كلذ ذخأي : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاقو . - هللا امهمحر - دمحمو

 . ةلأسملا هذهب ةروص دمحم نيع يأ :ش ( ةروص نيع « ريغصلا عماجلا ١ يفو . دلولا نم

 يواست ) :م ةمأ هلو يأ دلو تدلوف يصوم ا يأ :ش ( ةمآو مهرد ةئامتس هل لجر : لاقو ) :م

 مهرد ةئامثالث يواسي ادلو تدلوف ) :م يصوملا يأ :ش ( تام مث لجرل ةيراجل اب ىصوأف مهرد ةئامئالث

 يبأ دنع يأ :ش ( هدنع دلولا ثلثو مألا هل ىصومللف ) :م ةكرتلا ةمسق لبق يأ :ش ( ةمسقلا لبق

 . دلولاو مألا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك اثلث هل : امهدنعو ) :م -هللا همحر - ةفينح

 ةلاحل اَعبت ةيصولا يف لخد دلولا نأ انركذ ام ) :م دمحمو فسوي يبأل يآ :ش (امهل ) :م

 لماحلا ةمألا عاب نأب :ش ( عيبلا يف امك لاصفنالاب ) :م ةيصولا نع يأ :ش (اهنم جرخي الف لاصتالا

 اهنع جرخيالو «قتعلاو عيبلا يف دلولا لخديو لمحلا لخدياهقتعأ نآب :ش ( قتعلاو) :م

 يف :ش (مألا ميدقت ريغ نم ءاوسلا ىلع امهيف ةيصولا ذفنتف ) :م كلذك ناك اذإف « لاصفنالاب

 . مألاب هلاصتال اعبت دلولا يفو ةلاصألا
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 ًاعيمج امهيف ةيصولا انذفن ولف « لصألا محازي ال عبتلاو « هيف عبت دلولاو لصأ مألا نأ: هلو

 ال عبتلا يف عيبلا ذيفنت نأل ؛ عيبلا فالخب ءزوجي ال كلذو « لصألا ضعب يف ةيصولا ضقتنت

 ةرورض نمشلا ضعب هلباقي ال هنأ الإ « هيف احيحص اًمات ىقبي لب ‹ لصألا يف هضقن ىلإ يدؤي
 نإو هركذ نودب عيبلا دقعني ىتح عيبلا يف عبات نمشلا نكلو ٠ ضبقلا هب لصتا اذإ دلولاب هتلباقم

 هاغن هنأل ؛ هل ىصوملل وهف ةمسقلا دعب تدلو نإف ‹ ةمسقلا لبق تدلو اذإ اذه « ًادساف ناك

 . ةمسقلا دعب هيف هكلم ررقتل هكلم صلاخ

 :ش ( هيف عبت دلولاو لصأ مألا نآ ) :م :- ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش (هلو ) :م

 مألا لوانت باجيإلا نأل :ش ( لصألا محازي ال عبتلاو ) :م ءاصيإلا ليوأت ىلع ةيصولا يف يأ

 ولف ) :م امهنيب ةاواسملا مدعل «لصألا عبتلا محازي الف دلولا ىلإ باجيإلا مكح ىرس مث < ادصق

 نأل :ش ( عيبلا فالخب « زوجي ال كلذو «لصألا ضعب يف ةيصولا ضقتنت اًعيمج امهيف ةيصولا انذفن

 باوج اذه «نمشلا ضعب هلباقي ال هنأ الإ « هيف احيحص اَّمات ىقبي لب « عبتلاب لصألا لاطبإ هيف
 اًحيحص اَمات ىقبي لب ‹ لصألا يف هضقن ىلإ يدؤي ال عبتلا يف عيبلا ذيفنت نأل ) :م ملسن ال : لاقیامع

 نمشلا ضعب هلباقي ال ) :م اغنإ ههجوو « هتصحب هل صقن كلذ يفو هلباقي ال :ش ( هنآ الإ « هيف
 ال نكل «نيضوعب لباقي ال دحاولا ضوعلا نإف :ش (ضبقلا هب لصتا اذإ دلولاب هتلباقم ةرورض

 . ًالصأ عيبلا يف ضقنلا كلذ بجوي

 لوخد يأ :ش ( اذه « ادساف ناك نإو هركذ نودب عيبلا دقعني ىتح عيبلا يف عبات نمثلا نكلو ) :م

 دعب تدلو نإف ) :م هل ىصوملا لوبق لبق :ش ( ةمسقلا لبق تدلو اذإ ) :م اًَعبت ةيصولا يف دلولا

 ( ةمسقلا دعب هيف هكلم ررقتل هكلم صلاخ ءامن هنأل ؛ هل ىصوملل وهف ) :م لوبقلا دعبو :ش ( ةمسقلا

 هكلم صلاح ءاغ هنأل ‹ هل ىصوملل وهف لوبقلا دعبو ةمسقلا لبق لوبقلا دعب تدلو نإو :ش
 . ةمسقلا دعب هيف هكلم ررقتل

 ربتعي الو ‹ هل ىصوم ريصيال هنآ :يرودقلا ركذ « ةمسقلا لبق لوبقلا دعب تدلو نإو

 هجورخ ربتعيو هب ىصوم ريصي :اولاق انخياشمو . ةمسقلا دعب تدلو ول امك ثلثلا يف هجورخ

 ةيصولا تحت لخدي مل يصوملا توم لبق تدلو ولو «لوبقلا لبق تدلو ولامك «ثلثلا نم
 يف دلولاو بسكلاو « ةيارس الو ادصق ةيصولا تحت لخدي مل هنأل « تيما كلم مكح ىلع يقبو

 نمو يصوملا توم لبق لصفنا ول : دمحأو يعفاشلا دنعو . «يفاكلا» يف اذك . انركذ ام عيمج

 . هجو نم ةيصولا يف لخدي رهشأ ةتس نم لقأ لاصفنالا ىلإ ةيصولا نيح
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 ةصولا ةلاح رابتعا يف لصف

 زاج تام مثاهجوزت مث اهل بهو وأ ءيشب اهل ىصوأ وأ نيدب ةأرمال ضيرملا رقأ اذإو : لاق

 ربتعي اذهلو . هرودص دنع ةيبنجأ يهو هسفنب مزلم رارقإلا نأل ؛ ةبهلاو ةيصولا تلطبو رارقإلا
 رخؤي يناثلا نأ الإ « ضرملا ةلاح يف وأ ةحصلا ةلاح يف ناك اذإ نيدلا لطبي الو لاملا عيمج نم
 ةبهلاو ‹ ثراولل ةيصو الو كلذ دنع ةثراو ىهو تملا دنع باحيإ اهنآل ةيصولا فالخب . هنع

 ةروص ةزحنم تناك نإو

 (ةيصولا ةلاح رابتعا يف لصف) :م

 عرش ةيصولا يف يلكلا مكحلا ركذ الو « ةيصولا ةلاح رابتعا نايب يف لصف اذه : يآ :ش

 ضراوعلا ةلزنب لاوحألا نأ «.فصو ىلإ فصو نم ةريغتملا لاوحألاب قلعتي ام ماكحأ نايب يف
 . ضراعلا ىلع مدقم يلصألاو «لوصألا ةلزنب لاملا ثلثب ةقلعتملا ماكحألاو

 ةأرمال ضيرملا رقأ اذإو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نأل ءةبهلاو ةيصولا تلطبو رارقإلا زاج تام مث اهجوزت مث اهل بهو وأ ءيشب اهل ىصوأ وأ نيدب

 هرارقإ حصف « توملا ىلإ ةيصولا فقوتك دئاز طرش ىلع فقوتي الف :ش ( هسفنب مزلم رارقإلا

 رودص يأ :ش ( هرودص دنع ةيبنجأ يهو ) :م هلوق ىنعم وهو ةيبنجأل لصح هرارقإ نأل « نيدلاب
 نم ربتعي ) :م طرش ىلع فقوت ريغ نم هسفنب مزلم رارقإلا نوكلو يأ :ش (اذهلو )م رارقإلا
 توملا دنع ةأرملاو توملا ىلإ فاضم كيلمت اهنإف ةيصولا فالخب :ش (نيدلاب لطبي الو لاما عيمج
 ةحصلا ةلاح يف ) :م رارقإلا يأ :ش ( ناك اذإ ) :م يتأي ام ىلع ثيدحلاف ‹ ثراولل ةيصو الو ةثراو

 . ضرملا يف وأ ةحصلا يف ناك ءاوس نيدلا ببسب لطبي ال رارقإلا ينعي :ش ( ضرملا ةلاح يف وأ

 رارقإلا نع يأ :ش ( هنع رخؤي ) :م ضرما يف عقاولا رارقإلا وهو :ش ( يناشلا نأ الإ ) :م

 ءيش هنم لضف نإف « ةحصلا ةلاح يف هب رقأ ام ىلإ فرصي لاملا نأ ىتح « ةحصلا يف عقاولا

 نارارقإلا : يعفاشلاو ىليل يبأ نبادنعو . الف الإو ضرملا ةلاح يف هب رقأ ام ىلإ فرصي

 . ضيرملا رارقإ يف رم دقو نايوتسي

 يفو . ةيصولا نأل يأ :ش (اهنأل ) :م ةيصولا تلطبو : هلوقل نايب :ش (ةيصولا فالخب ) :م

 دنع ةثراو ) :م ةأرملا يأ :ش ( يهو توما دنع باجيإ ) :م ءاصيإلا نأل يأ « «هنأل» : خسنلا ضعب

 :م ىضماميفو « روكذملا ثيدحلاب :ش ( ثراولل ةيصو الو ):م يصوملا توم دنع يأ :ش ( كلذ
 ضيرملا نم ةعقاولا ةبهلا فالخب يأ « ةيصولا فالخب : هلوق ىلع فطع ربجل اب :ش ( ةبهلاو)

 نم يأ :ش ( ةروص ) :ماهلبق اجب ةلصاو :ش ( ةزجنم تناك نإو ) :م لطبت ال اهنأل ينعي روكذملا

43 



 نيدلاب لطبت اهنآ ىرت الآ . توملا دنع ررقتي اهمكح نأل امكح توملا دعب ام ىلإ فاضملاك يهف

 هنباو نيدب هنبال ضيرملا رق اذإو : لاق . ثلثلا نم ربتعت نيدلا مدع دنعو « ةكرتلل قرغتسللا

 املف ةيصولاو ةبهلا امأ ‹ هلك كلذ لطب هتوم لبق نبالا ملسأف هل ىصوأ وأ هل بهو وأ ينارصن

 ءرم امك هسفنب ًامزلم ناک نإو رارقإلاو « هدعب وأ هدنع ناباجیإ امهو .توملا دنع ثراو هنإ : انلق
 ام فالخب . راثيإلا ةمهت ثاريإ يف ربتعيف « رارقإلا تقو مئاق ةونبلا وهو ثرإلا ببس نكلو

 يهو رارقإلا تقو ةمئاق ةيجوزلا تناك ول ىتح « ةئراط يهو ةيجوزلا ثرإلا ببس نأل ؛ مدقت

 ناك ول اذكو :لاق . هرودص لاح ببسلا مايقل رارقإلا حصي ال هتوم لبق تملسأ مث ةينارصن

 «انركذ امل قتعأف ًابتاكم وأ ًادبع نبالا

 فاضملاك ) :م ةبهلا يأ :ش ( يهف ) :م ةروصلا بسحب ءيش ىلع فقوتت ال ينعي « ةروصلا ثيح

 حضوأو :ش ( توملا دنع ررقتي اهمكح نأل ) :م مكحلا ثيح نم يأ :ش (امكح توما دعب ام ىلإ

 نيدلا مدع دنعو « ةكرتلل قرغتسملا نيدلاب لطبت ) :م ةبهلا نأ يأ :ش ( اهنأ ىرت الأ ) :م :هلوقب كلذ

 هتوم ضرم يف دبع بهو نم نأ ىرت الأ توملا دنع همكح ررقتب عربت اهنأل :ش ( ثلثلا نم ربتعت

 بجو ضرملا كلذ نم تام اذإف « هل بوهوملل تراصو ةبهلا تحص ملسو هريغ هل امو يبنجأل

 . توملاب قلعتلاك تراص وأ ءامرغلل اًقح لكلا يفو . ةثرولل نيثلثلا نم خسفلا

 هنبال ضيرملا رقأ اذإو ) :م : «ريغصلا عماجملا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 م رارقإلا يأ :ش ( هلك كلذ لطب هتوم لبق نبالا ملساأف هل یصوأ وآ هل بهو وآ ينارصن هنباو نیدب

 دنع ثراو ) :م نبالا نأ يأ :ش ( هنإ ):م ىلوألا ةلأسملا يف ينعي :ش ( انلق املف ةيصولاو ةبهلا امأ)

 يأ :ش ( هدعب وأ ) :م توملا دنع يأ :ش ( هدنع ناباجيإ ) :م ةيصولاو ةبهلا يأ :ش (امهو « توما

 ‹ رارقإلا تقو مئاق ةونبلا وهو ثرإلا ببس نكلو . رم امك هسفنب ًامزلم ناك نإو رارقإلاو) :م توملا دعب

 . اياصولاب ًاقحلم ةمهتلا رابتعاب راص ينعي :ش (راثيإلا ةمهت ثاريإ يف ربتعتف

 ةيجوزلا ثرإلا ببس نأل ) :م ةأرمال ةيصولاو ةبهلاو رارقإلا نم :ش ( مدقت ام فالخب ) :م

 ) :م رارقإلا لطبي الف نيدب اهل رارقإللا دعب تلصح ةيجوزلا نأل :ش ( ةئراط يهو ةيجوزلا تناك

 مايقل رارقإلا حصي ال هتوم لبق تملسأ مث ةينارصن يهو رارقإلا تقو ةمئاق ةيجوزلا تناك ول ىتح

 رقأ نم اهريظنو رارقإلا رودص يأ :ش ( هرودص لاح ) :م رارقإلا تقو ةيجوزلا وهو :ش ( ببسلا
 وهو ثرإلا ببس مايقل خألل رارقإللا لطبي ةثرإو هل رقملا كله مث نبال كله مث نبا هلو يخأل

 . رارقإلا تقو ةوخألا

 ناك ول ) :م رارقإلا لطبي :ش (اذكو ) :م : ؛ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 رارقإلا تقو ثرإالل ببسملا مايق وهو :ش ( انركذ امل ) :م توملا لبق :ش ( قتعأف ًابتاكم وأ ًادبع نبالا
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 هيلع ناك نإو ‹ يبنجأ وهو هالو رقأ هنأل ؛ حصي نيد هيلع نكي مل نإ رارقإلا باتك يف ركذو
 امأو . توملا تقو اهيف ربتعملا نأ انركذ امل ةلطاب ةيصولاو « هنبا وهو هل رارقإ هنأل ؛ حصي ال نيد

 ضرم يف يه تاياورلا ةماع يفو . قيقر وهو لاحلا يف كيلقت اهنأل حصت اهنأ ىوريف ةبهلا
 ملو كلذ لواطت اذإ لولسملاو لشألاو جولفملاو دعققملاو : لاق. حصت الف ةيصولا ةلزنمب توملا

 ال اذهلو . هعابط نم اًعبط راص دهعلا مداقت اذإ هنأل ؛ لالا عيمج نم هتبهف توما هنم فخي

 دبعلا ىلع يأ :ش ( هيلع نكي مل نإ رارقإلا باتك يف ) :م - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( رکذو ) :م

 (يبنجآ وهو ) :م هالو رارقإلا نوكي ينعي :ش ( هالو رقأ هنأل ) :م رارقإللا يأ :ش ( حصي نيد ) :م

 . يبنجأ هنأ لاحلاو يأ :ش

 ( هل رارقإ هنأل ) :م رارقإلا يآ :ش ( حصي ال نيد ) :م دبعلا ىلع يآ :ش ( هيلع ناك نإو ) :م

 هرکذ يذلاو :ش ( انركذ امل ةلطاب ةيصولاو ) :م هنبا هنأ لاحلاو يأ :ش ( هنبا وهو ) :م دبعلا يأ :ش

 اهنأل :ش ( توملا تقو ):م ةيصولا يف يآ :ش ( اهيف ربتعملا نأ ) :م هلوقب انه هركذ ىضم اميف

 . ثارولل ةيصو الو ثراو ذئنيح دبعلاو توملا دعب ىلإ فاضم كيل

 ىلوملل ةبهلا نوكتف :ش ( قيقر وهو لاحلا يف كيلمت اهنأل حصت اهنأ ىوريف ةبهلا امأو ) :م
 :ش ( حصت الف ةيصولا ةلزنمب توم لا ضرم يف ) :م ةبهلا يأ :ش ( يه تاياورلا ةماع يفو ) :م حصتف

 . نيلاحلا يف هبسك كلي ال ىلوملا نأل « بتاكملا يف ىتأتي ال دبعلا يف روكذملا ليصفتلاو

 تجلف نم :ش ( جولفملاو دعقملاو ) :م : « ريخصلا عماجلا» يف دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 جلافلاو . فصنلا باهذ هنأل جولغملا هنمو « «برغملا» يف اذك « نيفصن هتققش يأ نيجلف ءيشلا

 للشلا نم :ش ( لشألاو ) :مرحخآلا قشلا ةمالسو ندبلا يقش دحأ نم ةكرحلاو سحلا باهذ

 :ش ( لولسملاو ):م لشأ لجرو ‹ لشف هدي تلش :لاقي ديلا يف داسف وهو ةمجعملا نيشلاب

 . ةلمهملا نيسلاب

 لاقو .لوسلا نم لولسم وهف هللا هلسأ :لاقي « لسلا مضلاب لالسلا: يرهوجلا لاق

 اذإ اميف مالكلا نأل « انه بساني ال اذهو «هاتيصخ تعزن يأ «هايثنا لس يذلا لولسملا : يزرطملا

 ىمسي ال نامزلا لواطت دعب هاتيصحخ تعزن يذلاو توم هنم لحي ملو ضرملا لواطت

 ردصلا يف ةرملا عامتجا نع ةرابع وهو « لسلا ضرم هب يذلا لولسملا : لمكألا لاقو ءاًضيرم

 نم هتبهف توملا هنم فخي ملف كلذ لواطت اذإ ) :م قدلا نم عون لسلا ليق : ىكاكلا لاقو « اهثعبو

 لغتشي ال ) :م كلذ لجأو يأ :ش ( اذهلو « هعابط نم اًعبط راص دهعلا مداقت اذإ هنأل ؛ لالا عيمج
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 كلذ هباصأ امدنع هبهو نإو . ثداح ضرمك وهف كلذ دعب شارف بحاص راص ولو . يوادتلاب

 ىوادتي اذهلو ‹ توملا هنم فاخي هنأل ؛ شارف بحاص راص اذإ ثلثلا نم وهف همايأ نم تامو

 . باوصلاب ملعأ هللاو . توملا ضرم نوکیف

 ربتعيف « ءاحصألا مكح همكح ناكف ءاودلا ىلإ جاتحي الف ةعيبط راص هنألو :ش ( يوادتلاب

 . ثراولل هرارقإ حصيو « لالا عيمج يف هفرصت

 نوكي همايأ يف تام اذإ :ش ( ثداح ضرمك وهف لاملا كلذ دعب شارف بحاص راص ولو ) :م

 يأ :ش (هبهو نإو ) :م ثراولل هرارقإ حصي الو لالا ثلث يف هفرصت ربتعي ضيرملا مكح همكح

 راص اذإ ثلثلا نم وهف همايأ نم تامو كلذ هباصأ امدنع ) :م لاملا دعب شارف بحاص راص يذلا

 مکح همکح نوکی :ش ( تولا ضرم نوکیف یوادتی اذهلو ‹ تولا هنم فاخی هنأل « شارف بحاص
 هبو ‹ ثلثلا نم اهعربت نوكي قلطلا وهو ضاخللا اهبرض اذإ لماحلاو . هيف تام يذلا ضيرملا

 كلام لاقو . رذنملا نباو لوحكمو يراصنألا ىيحيو يروثلاو يعازوألاو يعخنلاو يعفاشلا لاق

 لاق . ةداتقو ءاطعو بيسملا نبا لاق هبو ‹ ثلثلا نم اهتيطع رهشأ ةتس اهل راص اذإ : دمحآو

 . لوق يف يعفاشلا لاق هبو « حيحصلا ةيطعك اهتيطع : يرهزلاو نسحلا

 ضرم مكح يف ةروهقم وأ ىرخألل ةيفاك ريغ امهنم لكو لاتقلل ناتفئاطلا تطلتحخا ولو
 ءاوس اوطلتخي ملاذإ لوحكم نع هوحنو «يروثلاو يعازوألاو دمحأو كلام لاق هبو « توما

 : يناثلاو « ةعامجلا لوقك :امهدحأ : نالوق يعفاشلا نعو . ال وأ ماهسلاب يمر امهنيب ناک

 . ضرب سيل هنأل « فوخم سیل
 وهف رحبلا برطضا وأ حيرلا تبه نإو « فوخم سيلف انكاس ناك نإف رحبلا بكارو

 دمحأو كلام هبو « الف الإو فئاخ وهف لتقلا هتداع نم ناك اذإ سوبحملاو ريسألاو . فوخم

 . لوق يف يعفاشلاو

 مكح يف نوكي شارف بحاص راص اذإ بنعلا ىمحو « عبرلا ىمح بحاصو موذجملاو

 : يعفاشلا لاقو . يروشلاو يعازوألاو روث وبآو دمحآو كلام لاق هبو « توملا ضرم ضيرملا
 :م رهملاك اربي ال ناك نإو « هيف توملا ليجعت فاخي ال هنأل « لالا لك نم ةيطع ةدتمملا ضارمألا

 . ( باوصلاب ملعأ هللاو)
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 توما ضرم يف قنعلا باب
 ‹ ثلثلا نم ربتعم وهو « زئاج هلک كلذف بهو وأ ىباحو عاب وأ ًادبع هضرم يف قتعأ نمو : لاق

 ‹ «زئاج» : هلوق ناكم « ةيصو وهف : خسنلا ضعب يفو . اياصولا باحصأ عم هب برضيو
 باحصأ عم برضلاو ثلثلا نم رابتعالا : دارملاو

 ( توملا ضرم يف قتعلا باب) :م

 ناک الو . قتعلاب ةيصولا مكح نايب يفو ضرملا يف قتعلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 ةدح ىلع هنايب درفآ « ةصوصخم ماكحأ هل ناك امل نكل « ةيصولا عاونأ نم ضرملا يف قاتعإلا

 . لصألا وه حيرصلا نأل ةيصولا حيرص نع هرخأو
 ءزئاج هلک كلذف پهو وأ یباحو عاب وأ هضرم يف قتعأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءالؤه نم دحاو لك ثلثلاب برضي وأ :ش ( اياصولا باحصأ عم هب برضيو ‹ ثلثلا نم ربتعم وهو

 عم هل بوهوملاو ةاباحملاب عاب يذلا ضيرملا نم يرتشملاو توملا ضرم يف قتعملا دبعلا وهو ةثالثلا

 . اياصولا باحصأ ىري ام

 رئاس يف امك ثلثلا يف مهقاقحتسا اياصولا باحصأ عم ثلثلاب مهبرضب دارملا و
 ثلثلا يف اياصولا باحصأ نوواسي مهنأ دارملا سيلو . ريغ ال ثلثلا نوقحتسي مهنإف ءاياصولا

 . ثلثلا يف لاملاب ةيصولا ىلع مدقم ضرملا يف مدقتملا قتعملا نأل « مهنوصاحيو

 ًادبع قتعأف هضرم يف اياصوب ىصوأ نمو :«هرصتخم» يف يواحطلا ركذ ام ىلإ ىرت الأ
 ءيش لضفي مل نإو . اياصولا لهأل ناك ءيش لضف نإف « كلثلا نم جرخأو « قاتعلاب يلدي هل

 ًاقلعم وأ ضرملا يف اذفنم ناك اذإ اياصولا رئاس ىلع ًامدقم نوكي نأ قتعلا مث « مهل ءيش الف

 هدبع قتعب ىصوأ اذإ امأف . رح وهف ضرما اذه نم ثداح ىف ثدح نإ :لوقي نأ لثم « توم اب

 . ءاوس ایاصولا رئاسو وه نوکی لب قتعلاب ادبی الف تقوب هتوم دعب

 امهنيب ثلثلاف فلأب رخال ىصوأو هتوم دعب هدبع قتعب ىصوأ اذإ : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 رئاس مكح همكح راصف « درلاو صقنلا لمتحي قتعلاب ةيصولا نأل قتعلاب ادبي الو صصحل اب
 :ش (خسنلا ضعب يفو ) :م هتيصو لطبت دبعلا نإف نيد تيملا ىلع رهظ ول هنأ ىرت الأ . اياصولا

 هللا همحر - يزارتألا لاقو :ش («زئاج» :هلوق ناكم «ةيصو وهف») :م يرودقلا خسن ضعب يف يآ

 ةربتعم ةيصو هلك كلذف « : ةئامسمخو نيرشعو سمخ ةنس يف ةبوتكم ةيقن ةخسن يف تيأرو -
 نم هرابتعاب لوأ اذه نأل « حصأ لوألاو : «ىبتجملا» بحاص لاقو : يكاكلا لاقو « ثلثلا نم

 ال اياصولا باحصأ عم برضلاو ثلثلا نم رابتعالا ) :م.ةيصو وهو :هلوق نم :ش ( دارملاو ) :م ثلثلا
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 نم هرابتعاو ‹ فاضم ريغ زجنم اذهو ‹ توملا دعب باجيإ اهنأل . ةيصولا ةقيقح ال اياصولا

 مكح يف ةلافكلاو نامضلاك هسفن ىلع هباجيإ ضيرملا أدتبا ام كلذكو . ةثرولا قح قلعتل ثلثلا

 يف « هبجوأ نإو « ثلثلا نم وهف توملا دعب هبجوأ ام لكو . ةبهلا يف امك هيف مهتي هنأل ؛ ةيصولا
 ةلاح هيف ربتعملاف فرصتلا نم هذفن امو « دقعلا ةلاح نود ةفاضإلا ةلاحب ًارابتعا هتحص ةلاح

 هنم حص ضرم لكو ‹ ثلثلا نمف اضيرم ناك نإو « لالا عيمج نم وهف ًاحيحص ناك نإف ءدقعلا

 قاضو قتعأ مث ىباح نإو :لاق « هلام يف دحأل قح ال هنأ نبت ءربلاب نأل « ةحصلا لاحك وهف

 . هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ىلوأ ةاباحملاف امهنع ثلثلا

 نم هرابتعاو «فاضم ريغ زجنم اذهو « توملا دعب باجيإ ) :م ةيصولا يأ :ش (اهنأل ةيصولا ةقيقح
 مكح يف ةلافكلاو نامضلاك « هسفن ىلع هباجيإ ضيرملا ادتبا ام كلذكو . ةثرولا قح قلعتل ثلثلا

 نإف ةلافكلا نم معأ نامضلا نأل « فطعلا فرحب ةلافكلاو نامضلا نيب رياغ انإ :ش ( ةيصولا

 عب : لاق وأ . نماض ينأ ىلع فل ىلع اهعلاخ يبنجألل لاق نأب ةلافك نوكي ال ام نامضلا نم

 علخلاب لدب ناك فلألا ىوس نمثلا نم ةئامسمخب كل نماض ينآ ىلع فلأب نالف نم دبعلا اذه

 :م عطقألا حرش يف اذك « يرتشملا نود نماضلا ىلع ةئامسمخلاو « ةأرملا نود يبنجألا ىلع

 ( ةبهلا يف امك ) :م هسفن ىلع هباجيإ يف يآ :ش ( هيف مهتي ) :م مهتم ضيرملا نأل يأ :ش ( هنأل)

 مهتي امك يآ :ش

 ةلاح يف باجيإلا ناك نإو :ش (هبجوأ نإو « ثلثلا نم وهف توملا دعب هبجوأ ام لكو ) :م

 لاحب ) :مرابتعالا لجأل يآ :ش (ًارابتعا هتحص لاح يف ) :م ًاعقاو ناك نإو يأ « ةحصلا

 قح قلعت لاحب هقلع هنأل :ش ( دقعلا لاح نود ) :م ةفاضإإلا لاح هيف رابتعالا ينعي :ش (ةفاضإلا

 يف هزجن امو :ش ( هذفن امو ):م باجيأإلا لاح أل ةفاضأإلا لاح هيف ربتعملا ناكف « لاملاب هيف ةثرولا

 قاتعإلاک :ش ( دقعلا ةلاح هيف ربتعملاف ) :م توملا دعب ام يلإ هفضي ملو :ش ( فرصتلا نم) :م لاحلا

 . ةبهلاو

 ‹ثلثلا نمف ) :م نوكي وهف يأ :ش ( اًضيرم ناك نإو « لاما عيمج نم وهف ًاحيحص ناک ناف ) :م

 يف دحأل قح ال هنأ نيبت ءربلاب نأل ‹ ةحصلا لاحك وهف ) :م هضرم نم يأ :ش ( هنم حص ضرم لكو

 . توم لا ضرب سيل هنأ رهظ ءربلابو« توملا ضرب قلعتي اغإ ثراولاو ميرغلا قح نأل :ش ( هلام

 ًادبع هضرم يف عاب لجر هتروص :ش ( قتعأ مث ىباح نِإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :م قتعلاو ةاباحملا نع يأ :ش ( امهنع ثلثلا قاضو ) :م نيفلأ يواسي وهو فلأب هعاب نأب ىباحو

 لاق هبو ‹ هتميق عيمج يف دبعلا عسي ىتح :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ىلوأ ةاباحملاف)
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 مل اذإ اياصولا نأ : هيف لصألاو . نيتلأسملا يف ىلوأ قتعلا : الاقو ءاوس امهف ىباح مث قتعأ نإو

 ىلع ضعبلا مدقي ال ثلثلا يف هتيصو عيمجب برضي اهباحصأ نم لكف ثلثلا زواج ام اهيف نكي
 يف ةاباحملاو ‹ حيحصلا ريبدتلاك يصوملا تومب قلعملا قتعلاو « ضرملا يف عقوملا قتعلا الإ ضعبلا

 ؛بجوي قاقحتسالا ببس يف يواستلاو « تواست دق اياصولا نأل ؛ ضرملا يف تعقو اذإ عيبلا

 ؛ افنآ هانركذ يذلا قتعلا مدق اغإو . قاقحتسالا سفن يف يواستلا

 لالا سأر نم ربتعي هنأ : قورسم نع يكح ام الإ روهمجلا دنع ثلثلا نم ربتعي قتعلا مث .كلام

 . رثألل فلاخم ذاش لوق وهو

 (زنكلا» ىلع حراشلا ظفلو ‹ خلإ. . . هذه يأ هلوق يأ :ش ( امهف ىباح مث قتعأ نإو ) :م

 قتعي نأ وهو روكذملا مكحلا سكعبو يأ هسكعب ريرحتلا نم قحأ ةاباحملا يأ « ررحم ىباح نإف
 اهلبق يتلاو هذه - هللا همحر -ةفينح يبأ دنع اذهو « ةاباحملاو قتعلا يأ « ايوتسا يباحي مث ًالوأ

 . ةفينح يبأ دنع :ش ( ءاوس ) :م

 يرهزلا لوق وهو ‹« دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( نيتلأسملا يف ىلوأ قتعلا :الاقو ) :م

 لك نيب يوتسي : ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا لاقو « قاحسإو ةداتقو يروثلاو يعخنلاو
 :ش (ثلثلا زواج ام اهيف نكي مل اذإ اياصولا نأ ) :م بابلا اذه يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م اياصولا

 مدقي ال ثلثلا يف هتيصو عيمجب برضي اهباحصأ نم لكف ):م سدسلار عبرلاب يصوي نأ لشم

 . ءاملعلا نيب فالح الب :ش ( ضعبلا ىلع ضعبلا

 ةثرولا تزاجآف هعبرب رخآلو هسدسب رخآلو لجرل هلام ثلثب ىصوأ :« طوسبملا »يفو

 هتيصوب ثلثلا يف مهنم دحاو لك برضو زجي مل ولو « ءافو لالا يف نأل « ًالماك هقح لك ذخأي

 توتساو ثلثلا يف تعقو اهلك اياصولا نأل « قافتالاب لوعلا قيرط ىلع مهنيب ةمسقلا نوكتف
 . هقح عيمجب لك برضيف « ةوقلا يف

 ىلإ ضوعلا ال زجعملا يأ « مدقي ال لوق نم ءانتسا اذه :ش ( ضرملا يف عقوملا قتعلا الإ ) :م

 هقتعب يصوي نأ لثم :ش ( ىصوملا تومب قلعملا قتعلاو ) :م هوقتعا : لوقي نأ لثم « ةثرولا قاتعإ
 تن وأ يتوم دعب رح تنأ :كولمملل لجرلا لوقي نأ لشم :ش ( حيحصلا ريبدتلاك ) :م هتوم دعب

 يتوم دعب رح تنأ لاق اذإ امك « دسافلا ريبدتلا نع حيحصلاب زرتحاو « تم نإ وأ تم اذإ رح

 م ءاوس اياصولا رئاسو وه لب « اياصولا رئاس ىلعامدقم نوكيال هنإف « رهشب وأ مويب
 يف تعقو اذإ عيبلا يف ):م ضرملا يف عقوملا قتعلا الإ :هلوق ىلع فطع عفرلاب :ش (ةاباحملاو)

 يف يواستلاو ) :م ضعبلا ىلع ضعبلا مدقي ال هلوقل ليلعت :ش ( تواست دق اياصولا نأل « ضرملا

 وهو :ش ( ًافنآ هانركذ يذلا قتعلا مدق اغنإو « قاقحتسألا سفن يف يواستلا بجوي قاقحتسالا ببس
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 اهقحلي ال ةاباحملا كلذكو « هقحلي هريغو يصوملا ةهج نم خسفلا هقحلي ال هنإف ‹ ىوقأ هنأل

 نم امهاوس نم هيف يوتسي كلذ دعب ثلثلا نم يقب امف كلذ مدق اذإو . يصوملا ةهج نم خسفلا

 هقحلب ال هنأل ؛ ىوقأ قتعلا نأ : ةيفالخلا يف امهل . ضعبلا ىلع ضعبلا مدقي الو « اياصولا لهأ

 : هلو . توبثلا يف مدقتلا بجوي ال هنأل ؛ ركذلا يف ميدقتلاب ربتعم الو اهقحلي ةاباحملاو ‹ خسفلا

 قاتعإلاو « هتغيصب ال هانعم ًاعربت ناكف ‹ ةضواعم لا دقع نمض يف تبثت اهنأل ؛ ىوقأ ةاباحملا نأ

 . ىنعمو ةغيص عربت

 ريغ يآ :ش ( هريغو يصوم ا ةهج نم خسفلا هقحلي ال هنإف ‹ ىوقأ هنأل ):م ضرملا يف عقومل ا قتعلا

 حصيالو . هنع عوجرلا حصي هنأل « يصوملا ةهج نم خسفلا يأ :ش ( هقحلي ) :م ذفنملا قتعلا

 . قتعلا يف عوجرلا

 دقع نمض يف تبشت اهنأل :ش ( يصىملا ةهج نم خسفلا اهقحلي ال ةاباحملا كلذكو ) :م

 مدق اذإو ) :م قتعلا ةلزنب اهنمض يف يتلا ةيصولا ةمزلف ‹ موزللا ةضواعملا ةيضق نمو ةضواعملا

 ىوس نم يأ :ش ( امهاوس نم هيف يوتسي كلذ دعب ثلثلا نم يقب امف ) :م قتلا يأ :ش ( كلذ

 مهنيب نوكي لب :ش ( ضعبلا ىلع ضعبلا مدقي الو اياصولا لهآ نم ) :م هل يذلاو « روكذملا قتعلا

 . مهایاصو ردق ىلع

 يتلا يهو :ش (ةيفالخلا يف ) :م - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 يآ :ش ( اهقحلي ةاباحملاو خسفلا هقحلب ال هنأل ‹ ىوقأ قتعلا نأ ) :م : قتعلا ىلع ةاباحملا اهيف مدق

 ميدقتلا بجوي ال ) :م ركذلا يف ميدقتلا نأل يآ :ش ( هنأل ‹ ركذلا يف ميدقتلاب ربتعم الو ) :مخسفلا

 لب «هريغ ىلع امدقم ركذلاب مدقملا نوكي ال ثلثلاب نالفلو نالفل ىصوأ اذإ امك :ش ( توبثلا يف

 . ركذلا يف ميدقتلاب ىلوأ ةاباحملا نوكي ال هيف نحن اميف اذك « اًئالثأ مهنيب ثلثلا نوكي

 يف تبلت اهنأل ىوقأ ةاباحملا نأ ) :م - هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 هيلع نومضم عيبملا نأل « نامض دقع عيبلاو عيبلا يف تلصح اهنأل :ش ( ةضواعملا دقع نمض

 . نيدلا ةلزنمب ةاباحملا تراصف < عيبملا ميلستب بلاطي

 (هتغيصب ال ) :م ىنعملا ثيح نم ينعي :ش (هانعم ًاعربت ) :م ةاباحملاب عيبلا يأ :ش ( ناكف ) :م

 ‹ ةعفشلا عيفشلل بجي يتح « ةراجت دقع ةاباحملاب عيبلا نإف « هتغيص ثيح نم ال يأ :ش

 نوذأملا يبصلاو نوذآملا دبعلا نم حصي ةاباحملاب عيبلا نإ اذهلو « تاضواعم اب صيصخت ةعفشلاف

 . هيف ةراجت ال :ش (ىنعمو ةغيص عربت قاتعإلاو ) :م ةراجتلا نعرجحلا هقحلي ال ضرملاو
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 ناك عفدلا لمتحي ال وهو تبثو الوأ قتعلا دجو اذإو « فعضألا عفد الوأ ةاباحملا تدجو اذإف
 مسق ىباح مث قتعأ مث ىباح اذإ :-هللا همحر- ةفينح وبأ لاق اذه ىلعو ءةمحازملا هترورض نم

 نأل ؛ قتعلا نيبو اهنيب مسق ةريخألا ةاباحملا باصأ ام مث « امهيواستل نيفصن نيتاباحملا نيب ثلثلا

 ةاباحملاو لوألا قتعلا نيب ثلثلا مسق قتعأ مث ىباح مث قتعأ ولو .نايوتسف اهيلع مدقم قتعلا

 : لاق . لاح لكب ىلوأ قتعلا امهدنعو يناثلا قتعلا نيبو هنيب مسق قتعلا باصأ امو . نيفصن

 - ةفينح يبأ دنع يقب امب هنع قثعي مل مهرد اهنم كلهف دبع ةئاملا هذهب هنع قتعي نب ىصوأ نمو

 هنع جحي ةجحب هتيصو تناك نإو ٠ -هللا همحر

 ناك عفدلا لمتحي ال وهو تبثو ألوأ قتعلا دجو اذإو فعضألا عفد الوأ ةاباحملا تدجو اذإف ) :م

 قتعلا ةوقل ةاباحملا عفرت مل ةاباحملا تدجو مث الو قتعلا دجو امل ينعي :ش ( ةمحازملا هترورض نم

 ةمحازملا تعبث نيقحلا نم دحاو لك تبثاملو . عفرلا لمتحيال هنأل «ثلثلا يف ذفن يذلا

 همحر- ةفينح وبأ لاق ) :م لصألا اذه ىلعو : يأ :ش ( اذه یلعو ) :م ءاوس نانوکیف ‹ةرورض

 يف امهعوقو يف :ش ( امهيواستل نيفصن نيتاباحملا نيب ثلثلا مسق ىباح مث قتعأ مث ىباح اذإ : - هللا

 . ةضواعملا دقع نمض

 قتعلا نأل ؛ قتعلا نيبو اهنيب مسق ) :م ثلثلا فصن نم :ش ( ةريخألا ةاباحملا باصأ ام مث ) :م

 ةاباحملاو لوألا قثعلا نيب ثلثلا مسسق قتعأ مث ىباح مث ) :م ًالوأ :ش ( قتعأ ولو « نايوتسيف اهيلع مدقم

 لكب ىلوأ قتعلا امهدنعو ) :م امهرساختل :ش ( يناثلا قتعلا نيبو هنيب مسق قتعلا باصأ امو « نيفصن

 .( لاح

 هدنع قتعلا ىلع مدقت ىلوألا نأل « ةيناثلا ىلع ىلوألا ةاباحملا مدقت نأ يغبني تلق نإف :ش

 يواسملا ىلع مدقتي نييواستملا دحأ ىلع مدق امو « هدنع قتعلا يواسي نيتاباحملا نم ةريخألاو

 .رخآلا

 ببس يف يواستلاو دحاو سنج نمامهنأل « نيباحتملا يواست ىلع ليلدلا لد : تلق

 لدو نبيواستم نيلضافتم اندجو ول اذهلو . قاقحتسالا سفن يف يواستلا بجوي قاقحتساألا

 ليلدلاب المع نيباحتملا نيب يواستلاب انلقو «امهب انلمعف «انركذ ام لوألا مدقت ىلع ليلدلا

 نيليلدلاب المع نوكيف « يناثلا ليلدلاب قتعلا نيبو امهنيب مسقي ةريخألا باصأ ام مث « لوألا

 . ناكمإلا ردقب

 دبع ةئاملا هذهب هنع قتعي نآأب ىصوأ نمو ):م :«ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هنع جحي ةجحب هتيصو تناك نإو « - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع يقب اب هنع قتعي مل مهرد اهنم كلهف
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 قتعي: الاقو . ةثرولا ىلع دري ةجحلا نم ءيش يقبو اهنم كلهي مل نإو « غلبي ثيح نم يقب امب

 هنآ : هلو ؛ جحلاب ةيصولاب ًارابتعا نكمأ ام اهذيفنت بجيف « ةبرق عونب ةيصو هنأل ؛ يقب اب هنع

 ال كلذو « هل ىصوملا ريغل ذيفنت هنم لقأب ىرتشي نميف اهذيفنتو « ةئامب يرتشي دبعل قتعلاب ةيصو

 ‹ لدبتي مل قحتسملاو ‹ ىلاعت هلل قح يهو « ةضحم ةبرق اهنأل « جحل اب ةيصولا فالخب . زوجي

 ىلع ءانب ةلأسملا هذه : ليقو . هيلإ يقابلا عفدي اهضعب كلهف ةئاب لجرل ىصوأ اذإ امك راصفف

 ريغ نم هيلع ةداهشلا لبقت ىتح امهدنع ىلاعت هلل قح قتعلا نأ وهو « هيف فلتخم رخآ لصأ

 فلتخاف ‹ ىوعد ريغ نم هيلع ةنيبلا لبق ال ىتح دبعلا قح هدنعو . قحتسملا لدبتي ملف ىوعد
 هقتعأ ناك دقو ‹ مهرد ةئام هتميق ًادبعو مهرد ةئامو نينبا كرت نمو : لاق . هبشأ اذهو « قحتسملا

 يف ناك نإو . توملا ضرم يف قتعلا نأل ؛ ءيش يف عسي مل كلذ ناثراولا زاجأف هضرم يف

 دقو مهقحل عانتمالا نأل ةثرولا ةزاجإب زوجت اهنآ الإ ثلثلا نم رثكأب تعقو دقو ةيصولا مكح

 . هوطقسأ

 اب هنع قتعي :الاقو « ةثرولا ىلع دري ةجحلا نم ءيش يقبو اهنم كلهي مل نإو « غلبي ثيح نم يقب اب

 ةمئألا لوق سايق وهو :ش ( جحل اب ةيصولاب ًارابتعا نكمأ ام اهذيفنت بجيف ةبرق عونب ةيصو هنأل «يقب
 . ةثالثلا دنعةئرولا ىلإ دري الو جحلا يآ فرصي جحلا نم ءيش لضف ولو  ةثالثلا

 ىرتشي نميف اهذيفنتو ةئاب ىرتشي دبعل قتعلاب ةيصو هنأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 هلل قح يهو ةضحم ةبرق اهنأل ؛ جحل اب ةيصولا فالخب زوجي ال كلذو « هل ىصوملا ريغل ايفنت هنم لقأب

 هذه : ليقو « هيلإ يقابلا عفدي اهضعب كلهف ةئاب لجرل ىصوأ اذإ امك راصف « لدبتي مل قحتسملاو « ىلاعت

 نم هيلع ةداهشلا لبقت ىتح امهدنع ىلاعت هلل قح قتعلا نأ وهو « هيف فلتخم رخآ لصأ ىلع ءانب ةلأسملا

 ال ىتح دبعلا قح ) :م - هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو يأ :ش (هدنعو قحتسملا لدبتب ملف « یوعد ريغ

 قتع يف فالخلا اذه نوك يأ :ش ( هبشأ اذهو « قحتسملا فلتخاف « ىوعد ريغ نم هيلع ةنيبلا لبقت

 تبث هنأل « باوصلاب هبشأ كولمملا تح وأ « لجو زع هللا قح قتعلا نأ ىلع ءانب ةمسقلا

 . هدنع دبعلا قح هنأ ليلدلاب

 . لمكألا هلاق اذك « هتثرو ىلإ ةئاملا دري ةيصولا لطبتو ءيش هنم كله اذإ قحتسملا فلحيف

 هتسميق ًادبعو مهرد ةئامو نينبا كرت نمو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 . توم ا ضرم يف قنعلا نأل ؛ ءيش يف عسي مل كلذ ناثراولا زاجأف هضرم يف هقتعأ ناك دقو مهرد ةئام

 مهقحل عانتمالا نأل ؛ ةثرولا ةزاجإب زوج اهنأ الإ ثلثلا نم رشكأب تعقو دقو ةيصولا مكح يف ناك نإو

 ءهل ىصوملل كلذ ملس ةثرولا هزاجأف هلام فصنب لجرل ىصوأ اذإ امك راصف :ش ( هوطقسأ دقو

 . اذهاذکف
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 ا( حص دق عفدلا نأل؛ ةيصولا تلطب اهب عفدو ةيانج ىنجف تام مث هدبع قتعب ىصوأ نمو : لاق

 نم كلملا ىقلتي هنأل ‹ هل ىصىملا قح ىلع كلذكف « يصوملا قح ىلع مدقم ةيانجلا يلو قح نأ

 اذإ اک ‹ ةيصولا تلطب هكلم نع هب جرخ اذإف ‹ عفدلاب لوزي امنإو « قاب هيف هکلم نآ الإ « هتهج

 هومزتلا نيذلا مه مهنأل ؛ مهلام يف ءادفلا ناك ةثرولا هادف نإف « هتوم دعب هثراو وأ يصوملا هعاب

 نمو : لاقو . ةيصولا ذفنتف نجي مل هنأك ءادفلاب ةيانحلا نع رهط دبعلا نأل ؛ ةيصولا تزاجو

 :هل ىصوملا لاقف ‹دبعلااذه قتعأ تيما نأ ثراولاو هل ىصوملا رقأف رخل هلام ثلثب ىصوأ

 هل ىصوملل ءيش الو ثراولا لوق لوقلاف «٠ ضرملا يف هقتعأ :ثراولا لاقو . ةحصلا يف هقتعأ

 يعدي هل ىصوملا نأل ؛ ةحصلا يف قتعلا نأ ةنيبلا هل موقت وأ ءيش ثلثلا نم لضفي نأ الإ

 نأل ؛ قتعلا دعب ةك رتلا نم ىقب ام ثلث قاقحتسا

 دبعلا ىنجف تام مث هدبع قتعب ىصوأ نمو ) :م ريغصلا عماحجل ا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 كلذكف « يصوملا قب٠ ىلع مدقم ةيانحلا يلو قح نأ ال حص دق عفدلا نأل ءةيص ولا تلطب اهب عفدو ةيانج

 الإ) :م هتهج نم كلملا ىقلتي هل ىصوملا نأل يأ :ش ( هتهج نم كلما ىقلتي هنأل ؛ هل ىصوملا قح ىلع

 ىلوملا قح نأ عم «دبعلا يف مدقم ةيانجلا يلو قح نأ امل هلوق نم ءانثتسا هنم :ش ( قاب هيف هکلم نآ

 . مدقم ىلوملا قح نأ عم قاب دبعلا يف ىصوملل كلملا نأ : هانعم مدقم

 ال ثراولا نم مرحم محر اذ دبعلا ناك ول ىتح يقبي عفدي مل امف :ش ( عفدلاب لوزي اغنإو ) :م

 نع ينغتسي نأ ىلإ هيف هكلم ىقبي امنإو < ًالثم يصوملا ةأرمال اخأ دبعلا ناك اذإ امك « هيلع قتعي

 . ةفالخلا تبثت ال ةجاح نع لصألا نغتسي مل امف ةفالخلا ليبسب ةثرولا كلم نأل « هيف ةجاح

 :ش ( هثراو وأ يص يملا هعاب اذإ امك ةيصولا بلطب هكلم نع هب ) :م عفدلا يأ :ش ( جرخ اذإف ) :م

 دبعلا عقي دبعلا قتعب ىصوأ دقو نيد تيملا ىلع رهظي نآب :ش ( هتوم دعب ) :م هثراو عاب وأ يأ

 مه مهنأل ) :م هب هودف اميف نيعربتم اوناك يأ :ش ( مهلام يف ءادفلا ناك ةثرولا هادف نإف) :م هنيدب

 «ءادفلاب ةيانجلا نع ) :م ةراهطلا نم ةلمهملا ءاطلاب :ش ( رهط دبعلا نأل ‹ ةيصولا تزاجو هومزتلا نيذلا

 . ( ةيصولا ذفنتف نجي مل هنأك

 ىصوملا رقاف رخآل هلام ثلثب ىصوأ نمو ):م :«ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ ضرملا يف هقتعأ :ثراولا لاقو « ةحصلا يف هقتعأ :هل ىصىملا لاقف دبعلا اذه قتتعأ تيما نأ ثراولاو هل

 ىصوملل يأ :ش ( هل موقت وأ ءيش ثلثلا نم لضفي نأ الإ ‹ هل ىصوملل ءيش الو ثراولا لوق لوقلاف

 نأل ؛ قتعلا دعب ةكرتلا نم يقب ام ثلث قاقحتسا يعدي هل ىصوملا نأل ‹ ةحصلا يف قتعلا نأ ةنيبلا ) :م هل
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 يف قتعلا هاعدم نأل ؛ركني ثراولاو لاملا عيمج نم ذفني اذهلو ‹ ةيصوب سيل ةحصلا يف قتعلا

 لوق لوقلاو ًاركنم ناكف ‹ لالا ثلثب ةيصولا ىلع مدقم ضرما يف قتعلاو « ةيصو وهو ضرملا
 ناكف « اهب نقيتلل تاقوألا برق ىلإ فاضت ثداوحلاو « ثداح قتعلا نألو . نيميلا عم ركنملا

 ةميق ىلع ثلشلا نم ءيش لضفي نأ الإ « نيميلا عم هلوق لوقلا نوكيف ثراولل ًادهاش رهاظلا

 تباثلاك ةنيبلاب تباثلا نأل ؛ ةحصلا يف قتسعلا نأ ةنيبلا هل مدقت وأ هيف هل محازم ال هنأل ؛ دبعلا

 كوبأ ينقتعأ : ثراولل لاقف دبع كرت نمو : لاق . هقح تابثإل اهتماقإ يف مصخ وهو « ةنياعم

 هتميق يف ىعسي دبعلا نإف امتقدص : لاقف مهرد فلأ كيبأ ىلع يل : لجر لاقو « ةحصلا يف

 ةحصلا يف قتعلاو نيدلا نأل ؛ ءيش يف ىعسي الو قتعي :الاقو .-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 بجوي ال ةحصلا يف قتعلاو « اعم اناك امهنأك اراصف « دحاو مالك يف ثراولا قيدصتب اعم ارهظ

 . نيد قتعملا ىلع ناك نإو ةباعسلا

 ضرملا يف قتعلا هاعدم نال« هركني ثارولاو « لاملا عيمج نم ذفني اذهلو « ةيصوب سيل ةحصلا يف قتعلا

 ءًاركنم ) :م ثراولا يأ :ش ( ناكف « لالا ثلثب ةيصولا ىلع مدقم ضرما يف قتعلاو ءةيصو وهو

 . ( نيميلا عم ركنملا لوق لوقلاو

 برقأب يأ :ش ( اهب نقيشلل تاقوألا برقأ يلإ فاضت ثداوحلاو « ثداح قتعلا نألو ) :م

 عم هلوق لوقلا نوكيف ‹ ثراوللادهاش رهاظلا ناكف ) :م ضرملا تقو تاقوألا برقأو « تاقوألا

 . :ش ( نيميلا

 هنأل دبعلا ةميق ىلع ثلثلا نم ءيش لضفي نأ الإ ) :م :- هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يف مصخ وهو « ةنياعم تباثلاك تبإاثلا نأل ؛ ةحصلا يف قتعلا نأ ةنيبلا هل موقتوأ « هيف هل محازم ال

 طرش قتعلا يف ىوعدلا نآ وهو لاكشإ نع باوج اذه : يكاكلا لاق :ش ( هقح تابثإل اهتماقإ

 يف ةنيبلا ةماقإ يف مصخ وه :لاقف ؟ مصحخ ريغ نم ةنيبلا ةماقإ حصت فيكف « ةدع ةنيبلا ةماقإل

 هل ىصوملا ةنيب مقي مل نإ ثراولا فلختسي نأ بجي : مالسإلارخف لاقو . هقح تابثإ

 . ثلثلاب

 كوبأ ينقتعأ :ثراولل لاقف ًادبع كرت نمو ) :م :اريغصلا عماحجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يبآ دنع هتميق يف ىعسي دبعلا نإف امتقدص :لاقف مهرد فلآ كيبأ يلع يل :لجر لاقو « ةحصلا يف

 قيدصتب اعم ارهظ ةحصلا يف قتعلاو نيدلا نأل ؛ ءيش يف ىعسي الو قتعي : الاقو . - هللا همحر -ةفينح

 ىلع ناك نإو ةياعسلا بجوي ال ةحصلا يف قتعلاو . اعم اناك امهنأك راصف « دحاو مالك يف ثراولا

 ( نيد قتعملا

to 



 نم ربتعي ضرملا يف قتعلاب رارقأإلاو ‹ لام لا عيمج نم ربتعي هنأل ىوقآ نيدلاب رارقإلا نأ : هلو

 نالطبلا لمتحي ال هعوقو دعب هنأ الإ « ًالصأ قتعلا لطبي نأ هتيضقف ىندألا عفدي ىوقألاو ثلثلا

 دنسيف « دانسإلا نم هل عنام ال هنأل ؛ قبسأ نيدلا نألو « ةياعسلا باجيإب ىنعملا ثيح نم عفديف

 ضرملا ةلاح يف قتعلا عنمي نيدلا نأل ؛ ةلاحلا كلت ىلإ قتعلا دانسإ نكمي الو « ةحصلا ةلاح ىلإ

 يل : لجر لاقف مهرد فلأ كرتو لجرلا تام اذإ فالحل ا اذه ىلعو . ةياعسلا بجتف ءاناجم

 ‹ ىوقأ ةعيدولا هدنعف « ةعيدو مهرد فلأ هدنع يل ناك :رخآلا لاقو نيد مهرد فلآ تيملا ىلع

 . ءاوش امهدنعو

 رارقإلاو لاملا عيمج نم ربتعي هنأل ؛ ىوقأ نيدلاب رارقإلا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 هجولاب روكذملا اذه ةيضق يأ :ش ( هتيضقف ىندألا عفدي ىوقألاو « ثلثلا نم ربتعي ضرملا يف قتعلاب
 دجوي مل اذإ حصي اغنإ ةحصلا ىلإ قتعلاب رارقإلا دانسإ نأل :ش ( ًالصأ قتعلا لطبي نآ ) :م روكذملا

 » ةحصلا ةلاح ىلإ دانسإلا عنم ةنيرق نيدلا لقني نأ وهو عناملادجو دقو دانسإلا نم عناملا

 . ضرملا ةلاح ىلع قتعلا رصتقاف

 عفديف « نالطبلا لمتحي ال هعوقو دعب ) :م قتعلا نأ يأ :ش ( هنآ الإ ) :م يغبني ناك اذه ىلعف

 هب ىضقيو «دبعلا ىلع :ش ( ةياعسلا باجبإب ) :م ةروصلا ثيح نم ال :ش ( ىنعملا ثيح نم

 .نيدلا

 قتعلا دانسإ نكي الو ‹ ةحصلا ةلاح ىلإ دنسيف دانسإلا نم هل عنام ال هنأل ؛ قبسأ نيدلا نألو ) :م

 :ش ( فالخلا اذه ىلعو . ةياعسلا بجتف ء اناجم ضرملا ةلاح يف قنعلا عني نيدلا نأل ؛ ةلاحلا كلت ىلإ

 :رخآآلا لاقو « نيد مهرد فلأ تيملا ىلع يل :لجر لاقف مهرد فلأ كرتو لجرلا تام اذإ ) :م روكذملا

 ( ءاوس امهدنعو «ىوقأ ةعيدولا ) :م ةفينح يبأ دنعف يأ :ش ( هدنعف ةعيدو مهرد فلآ هدنع يل ناک

 . ءاوس ةعيدولاو نيدلا يأ :ش

 ركذام سكع ىلع فالخلا اوركذ «ىفاكلا»و «اهحورش»و ؟ةموظنملا» وحن بتكلا ةماع يفو

 . «ةيادهلا» بحاص

 . اهيف ركذام حصألاو : يكاكلا لاقو

 نيدلا لعجو « ةفينح يبأ دنع ىوقأ «ةعيدولا»و «ةيادهلا» بحاص لعج :يزارتألا لاقو

 . اذه سكع ىلع فالخلا اوركذ ةيادهلا بحاص لبق رابكلاو هيبحاص دنع ءاوس ةعيدولاو

 امهنيب فلألا : ةفينح وبأ لاق ةروص ركذ نأ دعب ديهشلا مكاحلل يفاكلا نع لقنو

fo 



TT 

 نعاذكه لقنو ‹ىلوأ ةعيدولا بحاص :- هللاامهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو «نافصن

 .اذكه «بيرقتلا» يف ركذ هنأ يرودقلا نع اًضيأ لقنو ٠ ثيللا يبأ هيقفلا

 كرت ول هيبحاصل ًافالخ ةفينح يبأ [. . .] باب يف رارقإلا باتك نم ةموظنملا نع لقن اذكو
 ىعدا نم ايطعأو ايوتسا اعم نيذه قدص دق نبالاو ىعدم اذه : لاق كاذو ًانيد ىعدي اذهو املأ

 . ملعأ هللاو
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 لصف

 اهرخأ وأ يصوملا اهمدق امهم ضئارفلا تمدق ىلاعت هللا قوقح نم اياصوب ىصوأ نمو : لاق

 . مهألا وه اب ةءادبلا هنم رهاظلاو « ةلفانلا نم مهأ ةضيرفلا نأل ؛ تارافكلاو ةاكزلاو جحلا لثم
 مهألاب ادتبي هنأ رهاظلا نال ؛ ثلثلا اهنع قاض اذإ يصوملا همدق اب ءىدب ةوقلا يف تواست نإف

 ىدحإ وهو « جحلا ىلع اهمدقيو ةاكزلاب أدتبي هنأ :- هللا همحر - يواحطلا ركذو .

 ( لصف) :م

 . ثلثلا اهنع قاض اذإ اياصولا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 وأ ةاكز نم :ش ( ىلاعت هللا قوقح نم اياصوب ىصوأ نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 وأ يصوملا اهمدق امهم ضئارفلا تمدق ) :م كلذ وحنو ةرافك وأ رطف وأ جح وأ موص وأ ةالص
 يصوملا نم يأ :ش ( هنم رهاظلاو « ةلفانلا نم مهأ ةضيرفلا نأل ؛ تارافكلاو ةاكزلاو جحلا لثم اهرخأ
 لاق هبو ‹ ناصاختي دابعلا نويدو هللا نويد :دمحأو يعفاشلا لاقو :ش ( مهألا وه امب ةءادبلا) :م
 بيسلا نباو ءاطعو نسحلا لوق وهو « ناميلس وبأو قاحسإو روث وبأو رهاظلا باحصأ
 . مدقت هللا نويد : لوق يف يعفاشلا لاقو . يروثلاو

 هنيعب دبع قتع مث ةضورغملا ةاكزلا اهدعب مث ريبدتلا مث ضرملا يف قتعلاب أدبي : كلام لاقو

 نيدلاب رارقإلا مث جحلا ءادأ مث دبعل ةباتكلاب هتيصوب يأ « ةباتكلا مث قتعيف ىرتشي نأب يبص وأ
 ىصوملا مث . دبعلا ةبقر عم راهظلا ةبقر صلخي لبق وأ راهظ نع هتبقر قتع وأ هرارقإ زوجي ال نمل
 . رذنلا مث ناضمر ءاضق نم طرف ام ىلع ماعطألاب مث نيي ةرافكلا هب

 لفاون وأ ضئارف اهلك تناك نآب :ش ( ةوقلا يف ) :م اياصولا يأ :ش ( تواست نإف ) :م
 ادتبي هنأ رهاظلا نأل ؛ ثلثلا اهنع قاض اذإ ىصوملا همدق ام ئدب ) :م دجاسملاو تاطابرلاو روسجلاك
 فسوي يبأو ةفينح يبأ نع دمحم نع ماشه لاق : «هرصتخم) يف يخركلا لاقو :ش ( مهألاب
 كلذ غلبي ثلثلا ناكف لجر ىصوأف كلذ ريغو قتعلاو ةقدصلاو جحلا نم : - هللا امهمحر-
 ثلثلا يضقني وأ هرخآ ىلع يتأي ىتح هب قطن ام لوألاف لوألاب ئدب اعوطت هلك ناك نإف .هلک
 ىلع ناصقنلا نوكي ىتح لوألاب ئدب ةضيرف اهلك اياصولا تناك نإ كلذكو « يقب ام لطبيف

 هضعب ناك نإو . اهرخأ نإو ةضيرفلاب ئدب اًعوطت هضعبو ةضيرف هضعب ناك نإو « رخآلا
 لاقو « هرخأ دق ناک نإو « هسفن ىلع هبجوآ يذلاب ئدب هسفن ىلع بجو ءيش هضعبو ًاعوطت
 . ًاعيمج مهلوق انه ىلإ : ماشه

 نع نيتياوررلا ىدحإ وهو جحلا ىلع اهمدقيو ةاكزلاب ادتبي هنأ - هللا همحر- يواحطلا ركذو ) :م
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 - دمحم لوق وهو « جحلا مدقي هنأ :هنع ةياور يفو .- هللا همحر - فسوي يبأ نع نيتياورلا

 ناكف « دابعلا قح اهب قلعت ةاكزلاف ةضيرفلا يف ايوتسا نإو امهنأ :ىلوألا هجو- هللا همحر

 مث ىوقأ جحا ناكف « هيلع ًارصق لامل اب ةاكزلاو سفنلاو لام اب ماقي جحلا نأ : ىرخألا هجو .ىلوأ

 تأي مل ام ديعولا نم امهيف ءاج دق ذإ ةوقلا يف اهيلع امهتيزم تارافكلا ىلع جحلاو ةاكزلا مدقت

 ( ىلوألا هجو - هللا همحر -دمحم لوق وهو جحا مدقي هنأ هدنع ةياور يف- هللا همحر - فسوي يبأ

 قلعت ةاكزلاف ةضيرفلا يف ايوتسا نأو ) :م ةاكزلاو جحلا نإ يأ :ش ( امهنأ ):م ىلوألا ةياورلا يأ :ش

 سفنلاو لام اب ماقي جحلا نأ ):م ىرحخألا ةياورلا يآ :ش ( يرخألا هجو .ىلوأ ناكف دابعلا قح اهب

 يأ ناقيرط :ش ( تارافکلا ىلع جحلاو ةاكزلا مدقت مث ىوقأ جحا ناكف « هيلع ًارصق لاملاب ةاكزلاو

 يف يأ (امهيف ءاج دق ذإ) تارافكلا ىلع يأ (ةوقلا يف اهيلغ اهتيزمل) امهيلع جحلاو ةرافكلا ةيزمل

 بهذلا نوزنكي نيذلاو# ىلاعت هللا لاق :ش ( تارافكلا يف تأي مل ام ديعولا نم) :م جحلاو ةاكزلا

 ٠٤(. ةيالا : ةبوتلا ةروس)  اهنوفقني الو ةضفلاو

 نم ام» :لاق هنأ ب هللا لوسر نع - هنع هللا یضر- دوعسم نبا نع هجام نبا یورو

 ا يبنلا انيلع أرق مث « «هقنع قوطي ىتح اعرقأ ًاعاجش ةمايقلا موي هل لثم الإ هلام ةاكز يدؤي ال دحأ

 زاب لاقو “”حيحصلا لاجر هلاجرو «ةيآلا (... هلضف نم هللا مهاتآ اب نولخبي نیذلا نبسحت الو

 اذه یھتنا ٩ «يسوجم ءاش نإو اًينارصن ءاش نإو ايدوهب تام ءاش نإ مالسإلا ةجح هيلعو تام نم :

 ىلاعت هللا يضر يلع ثيدح نم هجرخأ يذمرتلاو ءاذكه «هحرش» يف يكاكلا هركذ « ثيدحلا

 توي نأ هيلع الف جحي ملو هللا تيب يلإ هغلبت ةلحارو ًاداز كلم نم» : ةي هللا لوسر لاق : لاق هنع

 : يذمرتلا لاقو « فيعض ثراحلاو « لوهجم هللا دبع نب لاله هدانسإ يفو . « ًنارصن وأ ايدوهي

 . "بیرغ ثیدح

 نبا یورو «ًاينارصن وأ ًایدوهي ءاش نإ تمیلف» : هيفو ةمامأ ىبأ ثيدح نم ىمرادلا هاورو

 مالسإلا ةجح جحب ملو تام نم » : اک هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع « لماكلا »يف يدع

 «٤اينارصن امأو ًايدوهب امإ ءاش نيتلملا يأ تميلف رئاج ناطلس وآ ةرهاظ ةجاح وآ سباح عجو ريغ يف

 نب كلم ا دبع نع ةنييع نب نايفس انث يندعلا رمع يبأ نب دمحم نع )۱۷۸٤( هجةجامام نبا هاور : حیحص (۱)

 .ًاعوفرم . . دوعسم نب هللا دبع نع ربخي ةملس نب قيقش عمس دشار يبأ نب عماجو «نيعأ

 . . ةمامأ يبأ نع طباس نب نمحرلا دبع نع ثيل نع كيرش نع ٤١( « )۱۷۸١( /۲) يمرادلا هاور (۲)

 هازعو . ًالسرم . . طباس نب نمحرلا دبع نع ثيل نع ميلس نب مالس نع ةبيش يبآ نبا هاورو ءًاعوفرم

 وهو ًالسرم ثيلع نع ةيلع نباو يروثلا ثيدح نم دمحأ هاور اذكه : لاقفدمحأل « حيقنتلا بحاص

 . فيعض وهو ثيل هيف + ًاضيآ فيعض لسرملاو : تلق . حيحصلا

 لالهو ‹ فيعض وهو روعألا ثراحلا هتلعو . (فيعضلا مقر۲١١ )۸١١/ يذمرتلا « ينابلألا هلاق : فيعض (۳)

 . لوهجم وهو هللا دبع نبا



 فرع هنأل ؛ رطفلا ةقدص ىلع ةمدقم نيميلاو راهظلاو لتقلا يف تارافكلاو تارافكلا يف

 . نآرقلاب اهبوجو ىلع قافنإلل ةيحضألا ىلع ةمدقم رظفلا ةقدصو « رطفلا ةقدص نود اهبوجو
 امو : لاق . ضعبلا ىلع تابجاولا ضعب مدقي سايقلا اذه ىلعو « ةيحضألا يف فالتخالاو

 ثلثلا نإ : اولاق « كلذب حرص اذإ امك راصو . انيب ال يصوملا همدق ام هنم مدق بجاوب سيل

 ىلع اهيلإ فرص برقلا باصأ امف دبعلل ناك امو « ىلاعت هلل ناك ام اياصولا عيمج مسقي

 ناك نإ هنأل ؛ ةدحاو ةيصوك عيمجلا لعجي الو برقلا ددع ىلع مسقيو ءهانركذ يذلا بيترتلا

 اياصو درفنت امك درفنتف دوصقم اهسفن يف ةدحاو لكف «يلاعت هللا اضر اهعيمجب دوصقللا

 يف سيل ىرت امك اذهف ىهتتنا «ًاباذك ناك :سالفلا لاق . ناطقلا نب نمحرلا دبع هدنس يفو

 هتيأر امک ثیدحلا لاح نأ عم « ( ايس وجم ءاش نو» : هنم ءيش

 :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ‹ رطفلا ةقدص ىلع همدقم نيميلاو راهظلاو لتقلا يف تارافكلاو ) :م

 اهبوجو نإف :ش ( رطفلا ةقدص نود ) :م ةثالثلا تارافكلا بوجو يأ :ش ( اهبوجو فرع )

 « دحاولا ربخب اهتوبثل رطفلا ةقدص ىلع ةمدقم تسيل اهنأل « راطفإلا ةرافك كرتو رابخألاب

 اهبوجو ىلع قافتالل ةيحضألا ىلع ةمدقم رطفلا ةقدصو ) :م ةضيفتسم راثآب رطفلا ةقدص توبثو

 دنع ةبجاو ريغ اهنإف :ش (ةيحضألا يف فالتخالاو ) :م رطفلا ةقدص بوجو يآ :ش ( نآرقلاب

 ضعب مدقي سايقلا اذه ىلعو ) :م اندنع ةبجاو اهنأل ‹ لفاونلا ىلع ةمدقم ةيحضألاو يعفاشلا

 مدقت رطفلا ةقدصو جارخلا ىلع مدقم رشعلا نإف « جارخلا عم رشعلاك :ش ( ضعبلا ىلع تابجاولا

 . دبعلا باجيإب رذنلاو عرشلا باجيإب ةبجاو رطفلا ةقدص نوكتو « رذنلا ىلع

 هب راشأ :ش ( انیب ال یصوملا همدق ام هنم مدق بجاوب سیل امو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 تأدب اب وأدبا»: لاقو :ش ( كلذب حرص اذإ امك راصو ) :م مهألاب ئدتبي هنآرهاظلا نأل هلوق ىلإ

 نع نسحلا ىورو . ةياورلا رهاظ وهو « انه اذكف « مدقام ميدقت همزل كلذك لاقولو « «ةبجاو
 اذه بتر ءاوس ًالثم قتعلاب مث جحلاب مث ةقدصلاب أدبي «لضفألاف لضفألاب أدبي هنأ : انباحصأ

 . بتري مل وأ بيترتلا

 ناك امو ‹ ىلاعت هلل ناك ام اياصولا عيمج ىلع مسقي ثلثلا نإ ) :م خياشملا يأ :ش ( اولاق ) :م

 وهو < ءارلا نوكسو فاقلا مضب ةبرق عمج ءارلا حتفو فاقلا مضب :ش ( برقلا باصأ امف دبعلل

 :ش ( هانركذ يذلا بيترتلا ىلع اهيلإ فرص ) :م ةحيحصلا لامعألا نم ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ام

 هنأل ؛ ةدحاو ةيصوك عيمحلا لعجي الو « برقلا ددع ىلع مسقيو ) :م لصفلا اذه يف ىضم اميف يأ

 اياصو درفنت امك درفنتف دوصقم اهسفن يف ةدحاو لكف « ىلاعت هللا اضر اهعيمجب دوصقملا ناك نإ
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 بجاولا نأل ؛ ابكار جحي هدلب نم ًالجر هنع اوجحأ مالسإلا ةجحب ىصوأ نمو : لاق . نييمدآلا

 بجاو وه ام ءادأل ةيصولاو « هدلب نم هيفكي ام لاملا نم هيف ربتعي اذهلو « هدلب نم جحا ىلاعت هلل

 جحي نآ همزلي ال هنأل « بكار » :لاق امنو « هيلع

 .( نييمدآلا

 ال مهس ةعبرأ ىلع مسقي ديزلو « تارافكلاو ةاكزلاو جحلا يف يلام ثلث لاق نإف :ش

 اياصولا عم ناك اذإ : ءاهقفلا ةفحت» يفو . هرخآ ىلإ دوصقملا ناك نإ هنأل : هلوقب فنصملا هركذ

 لعجيو « برقلا يف اياصولا عم برضي هل ىصوملا نإف ‹ يمدآلل ةيصولا ىلاعت هللا قحل ةيناثلا
 ىلع ضرفلا مدقيو ةدحاو ةهج اهلك لعجي الو « برضلاب ةدرفم برقلا تاهج نم ةهج لك
 . دبعلا ةجاحل يمدآلا قح

 نودب امأف اهب ىصوأ اذإ « تارافكلاو « ةاكزلاو ضرفلا جحلا ىلإ ثلثلا فرصي هنإ مث

 ثلثلا نم ربتعي ىصوأ اذإو « يعفاشلل اًفالخ اندنع طقسي لب « اهيلإ ثلثلا فرصي الف ةيصولا

 . توملا ضرم يف هلام ةثرولا قح قلعتل

 هایاصو ذفنی هناف هب یصوأ ام عیمج لمتحی هلام ثلث ناک نإو : « يواحطلا حرش » يفو

 نإو كلذكف ةثرولا تزاجأ نإف ‹ كلذ عيمج لمتحي ال هلام ثلث ناك نإو « هلام ثلث نم اهلك

 مهنيب ثلثلاب نوبراضي مهنإف « دابعلل اهلك هاياصو تناك نإ رظني هنإف ةثرولا زجت مل
 . صصحل اب

 تناک نإو « هب أدب امم ادبی ضئارف اهلک ناک نإ رظنی هنإف یلاعت هلل اهلک هایاصو تناک نف

 اهضعبو ضئارف اهضعب ناك نإف اعوطت اهلك كلذكو . اًضيأ هب أدب امب أدبي هنإف تابجاو اهلك
 مث تابجاولاب أدب مث اهرخأ ناك نِإو . ًالوآ ضئارفلاب ادبي هنإف عوطت اهضعبو « تابجاو
 باصأ امف « مهاياصوب ثلثلا يف نوبراضتي مهنإف اهلك اياصولا هذه عمج نإو « لفاونلاب
 ضئارفلاب اهنم ادبیف هلک كلذ عيمجب هلل ناک امو ‹« ضعب ىلع مهضعب مدقي الو مهل وهف دابعلا

 . عوطتلاب مث تايجاولاب مث

 جحي هدلب نم ًالجر هنع اوجحأ مالسإلا ةجحب ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 بجاولا نأل ) :م تاقيملا نم : لوق يف لاقو « لوق يف يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو :ش ( ابار

 ‹ هيلع بجاو وه ام ءادأل ةيصولاو « هدلب نم هيفكي ام لاملا نم هيف ربتعي اذهلو  هدلب نم جحل ا ىلاعت هلل

 ىلع ردقي ملاذإ جحلا هيلع بجي نكي مل يصولا نأل :ش ( جحي نآ همزلي ال هنأل ابكار لاق اغنإو

 يذلا ىلع ءادألا مزلي اًبكار جحلا بجو اذإف « ةلحارلا ىلعردق اذإ هيلع بجي انإو « ةلحارلا
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 هنع اوجحأ ةقفنلا ةيصولا غلبت مل نإف : لاق . هيلع بجو يذلا هجولا ىلع هيلإ فرصناف ايشام

 انأ ريغ « هيف اهانمدع ةفص ىلع ةجحل اب رمآ هنأل ؛ هنع جحي ال :سايقلا يفو . غلبت ثيح نم

 ام هيف نكمملاو « نكمأ ام اهذيفنت بجيف ‹ ةيصولا ذيفنت دصق يصوملا نأ ملعن انأل ؛ هانزوج

 نمو : لاق . لبق نم قتعلاب ةيصولا نيبو اذه نيب انقرف دقو « ًاسأر اهلاطبإ نم ىلوأ وهو « هانركذ
 ‹ ةفينح يبأ دنع هدلب نم هنع جحي هنع جحي نأ ىصوأو قيرطلا يف تامف ًاجاح هدلب نم جرخ

 غلب ثيح نم هنع جحب : -هللا امهمحر-دمحمو فسوي وبأ لاقو . -هللا همحر-رفز لوق وهو
 . قيرطلا يف هريغ نع جاحلا تام اذإ فالخلا اذه ىلعو « اًتاسحتسا

 . اًبکار كلذك هنع جحي

 اًناسنإ نأ : ول :لاق هنأ دمحم نع ماشه ركذ : « اياصولا تكن » باتك يف ثيللا وبأ لاقو

 ال :ش ( هيلع بجو يذلا هجولا ىلع هيلإ فرصناف اًيشام ) :م لاملا اذهب هلزنم نم هنع جحأ انأ : لاق

 جحي نأ هل جحلاب رومأملا « تاعقاولا » يف باجأو . اًبكار غلبي ثيح نم هنع جحيو كلذ هل ىطعي

 . ةقفنلا نمضيو هسفن نع جحل اف اًيشام

 يأ :ش ( غلبت ثيح نم هنع اوجحأ ةقفنلا ةيصولا غلبت مل نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 انآ ريغ هيف اهانمدع ةفص ىلع ةجحل اب رمأ هنأل ؛ هنع جحي ال :سايقلا يفو ) :م دمحأ لاق هبو « ةقفنلا

 :ش ( هانركذ ام هيف نكمملاو نكمأ ام اهذيفنت بجيف « ةيصولا ذيفنت دصق يصوىملا نأ ملعن انأل  هانزوج

 ةيصولا ذيفنت يأ :ش ( اًسأر اهلاطبإ نم ىلوأ وهو ) :م ةقفنلا غلبت ثْيح نم هنع جاجحإلا وهو
 قرفلا دارأ :ش (قتعلاب ةيصولا نيبو اذه نيب انقرف دقو ) :م ةيلكلاب اهلاطبإ نم ىلوأ ناكمإلا ردقب

 كلهف دبع ةئاملا هذهب هنع قتعي نأب ىصوأ اذإ ام نيب مدقتملا لصفلا يف ةفينح يبأ لوق ىلع يذلا

 ثیح هيفکی ال هلام ثلثو هلام ثلثب جحلاب ةيصولا نيبو « يقب امي هنع قتعي ي ال هنأ مهرد اهنم

 :ش ( لبق نم ) :م ةيناثلا يف اولدبتي ملو ىلوألا يف لدبت قحتسملا نأ وهو . جحي ثيح نم جحي

 . قتعلاب ةيصولا باب نم يأ

 ول هنأل اجاح هلوقب ديق :ش (اًجاح هدلب نم جرخ نمو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هنع جحي هنع جحي نأ ىصوأو قيرطلا يف تامف ) :م قافتالاب هدلب نم جحي هنإف تامو ار جات جرخ

 جحي :-هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو . - هللا همحر - رفز لوق وهو ‹ ةفينح يبأ دنع هدلب نم
 اذإ اميف فالخلا اذه : ليقو . هلوق يف يعفاشلاو دمحأ لاق هبو :ش ( اًتاسحتسا غلب ثيح نم هنع

 تام اذإ فالخلا اذه ىلعو ) :م قافتالاب تام ثيح نم هنع جحيف نكي مل اذإ امأو . نطو هل ناک

 جحی امهدنعو هدلب نم هنع جحی : - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعف سش ( قيراعلا يف ری نع چا

۹ 



 ‹ هللا ىلع هرجأ عقو دقو « هردقب ةفاسملا عطق ضرف طقسو ةبرق عقو جحا ةينب رفسلا نأ : امھل

 نم هنع جحيف ةبرق عقب مل هنأل ؛ ةراجتلا رفس فالخب « هلهأ نم هنأك ناكملا كلذ نم ءىدتبيف

 يذلا هجولا ىلع بجاولل ءادأ هانررق ام ىلع هدلب نم جحلا ىلإ فرصنت ةيصولا نأ : هلو . هدلب

 . ملعأ هللاو « بجو

 ةبرق عقو جحلا ةبنب رفسلا نأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م
 هتيب نم جرخي نمو # : ىلاعت هللا لاق :ش ( هللا ىلع هرجأ عقو دقو هردقب ةفاسملا عطق ضرف طقسو
 زوجي الف ‹ ٠ ٠٠( ةيآلا : ءاسنلا ) ( هللا ىلع هرج عقو دقف توما هک ردي مٹ هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم

 هنأل « ةراجتلا رفس فالخب « هلهأ نم هنأك ناكملا كلذ نم ئدتبيف ) :م جورخلا نم رادقملا كلذ لاطبإ

 . ( هدلب نم هنع جحيف ةبرق عقي مل

 هدلب نم جحلا ىلإ فرصنت ةيصولا نأ ) :م :- هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ءادألا لجأل يأ :ش ( ءادأ ) :م هدلب نم جحلا هلل بجاولا نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانررق ام ىلع

 نإف «اياصولا تكن » باتك يفو . هدلب نم جحلا وهو :ش ( بجو يذلا هجولا ىلع بجاولل) :م
 يف تام نإو « نطولا كلذ نم جحي ناطوألا ضعب يف تام ناك نإف ىتش ناطوأ لجرلل ناك

 . (ملعأ هللاو ) :م ةكم ىلإ ناطوألا برقأ نم جحي رفسلا
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 مهريغو براقالل ةيصولا باب
 نوقصالملا مه : الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نوقصالملا مهف هناريمل ىصوأ نمو : لاق
 ؛ سايق هلوقو ٠ ناسحتسا اذهو . ةلحملا دحسم مهعمجيو ‹ يصوملا ةلحم نكسي نمم مهريغو

 رذعت امل هنألو راوجملا اذهب ةعفشلا قحتسي اذهلو « ةقيقح ةقصالملا يهو ةرواجملا نم راجلا نأل

 . قصالملا وهو صوصخلا صخأ ىلإ فرصي عيمجلا ىلإ هفرص

 ( مهريغو براقألل ةيصولا باب ) :م

 امع بابلا اذه رخأ انإ « مهريغو براقألل ةيصولا مكح ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 اهماكحأ ركذ همدقت اميفو . نيصوصخم موقل ةيصولا ماكحأ ركذ بابلا اذه يف نأل « همدقت

 . مومعلا ولتي صوصخلاو مومعلا ىلع

 همحر - ةفينح يبأ دنع نوقصالملا مهف هناريجل ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اذهو ةلحملا دجسم مهعمجيو يصوملا ةلحم نكسي نمم مهريغو نوقصالملا مه : الاقو . - هللا

 : لاق « بيرقتلا» يف ركذ دقو « دمحمو فسوي يبأ فالخ ركذي مل يرودقلا يأ :ش (ناسحتسا

 دنع تدعب وأ باوبألا تبرق نيقصالملل ةيصولاف هناريجل ىصوأ اذإ : « ءالمإلا يف دمحم لاق

 . هللا همحر - ةفينح يبأ

 - هللا همحر - فسوي يبأ نع عاجش نبا ركذو « ةعامحجلا يف دجسم مهعمجي نمل : الاقو

 ىلاعت هللا يضر - ةفينح يبأ لوق اذه : لاق . دحاو دجسم يف نولصي نيذلا ةلحملا لهأ رابتعا

 يف اوقرفت نإو ةدحاو ةلحم مهعمجي نيذلا ناريجلا نأ« فسوي يبأ نع رشب ىورو « - هنع

 نود ناريج دجسم لهأ لكل اعماج اًميظع ادحاو ناكو اودعابت نإو « نيبراقتم نيدجسم

 . «بيرقتلا » ظفل انه ىلإ « لئابقلا نود ءاحقألا ناريجلاف لئابق رصملا يف ناك نإو « نيرخآلا

 ‹ ةرواجملا نم راجا هنأل ) :م رفز لاق هبو :ش ( سايق ) :م ةفينح يبأ لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م

 ( راوجلا اذهب ةعفشلا قحتسي ) :م قصالملا وه راجل ا نوكلو يأ :ش ( اذهلو . ةقيقح ةقصالملا يهو

 . قصالملا راوجب يأ :ش

 ىلإ) :م هناريمل ىصوأ ام فرص يأ :ش ( هفرص رذعت ال ) :م نأشلا نألو يآ :ش ( هنألو ) :م

 - دمحأو يعفاشلا لاقو :ش ( قصالملا وهو صوصخلا صخأ ىلإ فرصي ) :م ناريجلا :ش (عيمجلا

 راوجلاف لئابقلا اهيف يتلا راصمألا يفو . بناج لك نم اراد نيعبرأ لهأ مه : - هللا امهمحر

 اذكه راد نوعبرأ راجلا » : لاق مالسلا هيلع هنأ - هنع هللا يضر - ةريره وبأ ىور امل ذاخفألا ىلع

 كلذ يف عجريو براقملا وه راجل اف الإو حص نإ صن اذهو :ةمادق نبال « ينغملا» يفو . «اذكهو
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 راجل ةالص ال: ةي هلوقب ديأت دقو « افرع ًاناريج نومسي مهلك ءالؤه نأ : ناسحتسالا هجو

 ‹ ءادنلا حمس نم لكب هرسفو .« دجسملا يف الإ دجسملا

 ( اًقرع اًناريج نومسي مهلك ) :م مهريغو نوقصالملا يآ :ش ( ءالؤه نأ ناسحتسإلا هجو ) :م

 ةالص ال ) :م يب يبنلا لوقب يأ :ش ( اهب هلوقب كلذ ديأت دقو ) :م سانلا فرع ثيح نم يأ :ش

 هاورو اعوفرم ةريره يبأ نع ينطقرادلاو مكاحلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( دجسملا يف الإ دجسملا راجل

 - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع سابع نبا هاورو « اعوفرم رباج نع اًضيأ ينطقرادلا

 لاقو < هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه : يزوجلا نبا لاقو . ةفيعض ديناسأب اعوفرم

 . هنع ىلاعت هللا يضر - يلع لوق نم حيحص وهو «ثيدحلا « فيعض ثيدح اذه : مزح نبا

 يبأ نع هريغو ميشه نع هخلب هنأ يعفاشلا قيرط نم ٠ ةفرعملا» يف يقهيبلا هاور : تلق

 ةالص ال » : لاق هنآ - هنع ىلاعت هللا یضر - بلاط یب نب یلع نع هتآرق هیبآ نع یمیتلا نایح

 لاق . « يدانملا هعمسأ نم » : لاق ؟دجسملاراج نمو : ليق «دجسملا يفالإدجسملاراجل

 يلع نع يور هنأل يدانملا هعمسأ نم راجا نأ يأرلا : لاله لاق دقو : «بيذهتلا» يف يرودقلا

 . "رخ ىلإ . . . دجسملا راجل ةالص ال : لاق هنأ - هنع ىلاعت هللا يضر -

 مه » : لاقف هي يبنلا يأ < هرسفو : ةعيرشلا جات لاق :ش ( ءادنلا عمس نم لکب هرسفو ) :م

 . ىهتنا . « دحاو دجسم مهعمجي نيذلا

 ؟ ويي يبنلا نع حصي مل ثيدحلاو ا يبنلا هرسفو لاقي فيكو « هنم بيرغ اذه : تلق

 هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع هرسف اغإو « اذكه ةي يبنلا هرسفي ملو حص هنأ انملس نئلو

 . نآلا انرکذ امک هيلع اًقوقوم هنع يور امیف - هنع یلاعت

 . ؟- هنع ىلاعت هللا يضر - يلع هرسفو لاقي نأ نكي : تلق نإف

 نيح هسفن ثيدح رسف نکلو « اذکه هرسف - هنع یلاعت هللا يضر - يلع « معن : تلق

 نأ حصي ىتح -هنع ىلاعت هللا يضر - يلع ىلإ ثيدحلا دنسأ ام فنصملاو « انركذامك لئس

 . ىفخي ال ام ىلع بوصأ ناكل لوهجملا ةخيص ىلع رسفو : لاق ولو « يلع هرسفو : لاقي

 هناسحإ لوحو هناريحمل صخشلا ةيصو نم دوصقملا يأ :ش ( ناريجلا رب دصقلا نألو ) :م

 ‹ ۲١١( /۲) «لیلغلا ءاورإهو )٤/ ٤۱۲ :٤۱۳( «ةيارلا بصن»و « )۳١/۲( ۲ ری بحلا صیخلت » عجار (۱)

 . ٥٠۰۹( /۲) قخلا فشک»و
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 كلذو ‹ طالتخالا نم دب ال هنأ الإ «هريغو قصالملا مظتني هبابحتساو « ناريجلا رب دصقلا نألو

 هيف ىوري امو . ديعب اراد نيعبرأ ىلإ راوجلا :-هللا همحر- يعفاشلا هلاق امو. ‹ دجسملا داحتا دنع

 مسا نأل ؛ يمذلاو ملسملاو « ىثنألاو ركذلاو ‹ كلاملاو نكاسلا هيف ىوتسيو : اولاق . فيعض

 ‹ مهلوانتي راجلا

 م هناریج يآ :ش ( هنآ الإ ء هریغو قصاللا مظتت ) ربلا بابحتسا يأ :ش ( هبابحتساو ) :م مهيلإ

 باجأف دجسملا هعمجي نم ريغ قحتسي نأ يغبني : لاق نم باوج اذهو :ش ( طالتخالا نم دب ال )

 ول ىتح : ليق :ش ( دجسملا داحتا دنع ) :م طالتخالا يأ :ش ( كلذو ) :م طالتخالا نم دب ال هنأب

 . ناريج عمجلاف نابراقتم ناريغص نادجسم ةلحملا يف ناك

 امو ) :م فرعلا رابتعاب :ش ( ديعب اراد نيعبرأ ىلإ راوحجلا : -هللا همحر-يعفاشلا هلاق امو ) :م

 امأ . تبثي مل فيعض ثيدح اراد نيعبرأ ىلإ راج لا نأ يف يور يذلا يأ :ش ( فيعض هيف ىوري

 نع - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع ةرفص يبأ تنب ىناه مأ نع يقهيبلا هاور دقف ثيدحلا

 اه. نم ةرشعو « انه اه نم ةرشع اراد نيعبرأ ىلإ راجل اب مالسلا هيلع ليربج يناصوأ » : لاق ةي يبنلا
 . ىهتنأ « انه اه نم ةرشعو « انه اه نم ةرشعو ءانه

 . فعض هدانسإ يف : لاقو

 نع ةملس يبأ نع بونجلا يبأ نب مالسلا دبع نع « هدنسم » يف يلصوملا ىلعي وبأ هاورو
 اراد نيعبرأ ىلإ راوحلا قح » : ةي هللا لوسر لاق : لاق - هنع یلاعت هللا يضر - ةريره يبآ

 باتک يف نابح نبا هاور یلعی يب نعو . « فلخو مادقو الامشو اتي اذکهو اذکهو اذکهو اذکه

 : لاق نم لوقامأ . ثيدحلا ركنم هنإ : لاقو < بونجلا يبأ نب  مالسلا دبعب هلعأو « ءافعضلا»

 ‹ هتاور فرعن ال ربخ اذه : ليق : هلوقب لمكألا هركذ« حيحص ريغف هتاور فرعن ال ثيدح اذه

 !؟ . انركذ ال حصي مل نکلو « هتاور ىلعي وبأو يقهيبلا نيع دقو اذه لاقي فيكو

 :م هناريجف لجر هب ىصوأ اميف يأ :ش ( هيف يوتسيو ):م خياشملا يأ :ش ( اولامق ) :م

 راجلا مسا نأل ‹ يمذلاو ملسملاو شنألاو ركذلاو كلاملاو ) :م ةيراعلاو ةراجإلاب :ش ( نكاسلا)

 هناريجل ةيصولا لعج نأ نسحأ ينإف انآ امأو : دمحم لاق : « تادايزلا » يفو :ش (مهلوانتي

 ةلحملا كلت دجسم هعمجي نمو ءاهكلي ال نمم مهريغو رودلا كلت كلي نمم نكاسلل نيقزالملا

 ةيصولا يف ءاوس مهريغو ةلحملا كلت نم ناكسلاو « مهريغو نيقزالملا نم يصوملا مهيف يف يذلا

 كيلال سيلو « ءاوس كلذ يف ةأرملاو يسصلاو « ملسملاو رفاكلاو « نودعبألاو نوبرقألا

 . ءيش كلذ يف دالوألا تاهمأو نيربدملاو
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 وهو هالومل ةيصو هل ةيصولا نأل ؛ امهدنع لخدي الو . هقالطإل هدنع نكاسلا دبعلا هيف لخديو

 نأ يور امل ‹ هتأرما نم مرحم محر يذ لكل ةيصولاف هراهصأل ىصوأ نمو : لاق . نكاس ريغ
 .اهل اماركإ اهنم مرحم محر يذ نم كلم نم لك قتعأ ةيفص جوزت امل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا راهصأ نومسي اوناكو

 يبأ دنع يأ :ش ( هدنع نكاسلا دبعلا ) :م هناريجل هب ىصوأ اميف يأ :ش ( هيف لخديو ) :م

 الو ) :م مهريغو كولمملا ىلع راجل ا مسا قالطإل يأ :ش ( هقالطإل ) :م - هللا همحر - ةفينح

 ةيصو ) :م دبعلل يأ :ش ( هل ةيصولا نأل ) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع لخدي
 . هلوانتی الف :ش ( نکاس ریغ ) :م هالوم يأ :ش ( وهو هالو

 ةيصولاف ) :م هتأرما ءابرقأل يأ :ش ( هراهصأل ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةفص هنأل « رورجم مرحم محر يذ لكل نوكت ةيصولاف يأ :ش ( هتآرما نم مرحم محر يذ لكل
 يذ نم كلم نم لك قتعأ ةيفص جوزت امل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور امل ) :م مرحم محر يذ

 ةيفص هلوق :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا راهصأ نومسي اوناكو « اهل اًَصاركإ ؛ اهنم مرحم محر
 . ةيريوج هباوصو «مهو

 نب رفعج نب دمحم نع ‹«قاحسإ نب دمحم نع ٤قاتعلا يف هننس » يف دواد وبأ هجرحخأ

 نب ثراحلا تنب ةيريوج تعقو : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع ةورع نع ريبزلا

 ةأرما تناكو اهسفن ىلع تبتاكف « هل مع نباو سامش نب سيق نب تباث مهس يف قلطصللا

 يف ب هللا لوسر لأست تءاجف : اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع تلاق . نيعلا ذحأت ةحالم

 ىريس ةي هللا لوسر نأ تفرعو « اهناكم تهركف اهتيأر بابلا ىلع تماق املف « اهتباتك
 يرمأ نم ناك دقو « ثراحلا تنب ةيريوج انأ : هللا لوسر اي : تلاقف « تيأر يذلا ليبس اهنم

 يسفن ىلع تبتاك ينإو « سامش نب سيق نب تباث مهس يف تعقو ينإو « كيلع ىفخي ال ام
 اي : تلاق ٠ ؟ هنم ريخ وهام ىلإ كل لهف» يب هللا لوسر لاقف يتباتك يف كلأسأ تثجف

 ءهللا لوسر اي معن : تلاق ‹ « كجوزتأو كتباتك كنع يدؤأ » : لاق ؟ وه امو هيَ هللا لوسر

 مهيديأب ام اولسرأف ةيريوج جوزت دق ةي هللا لوسر نأ سانلا عماستف : تلاق . تلعف دف : لاق

 ةأرما انيأر امف : تلاق « لهب هللا لوسر راهصأ : اولاقو « مهوقتعأف - يبسلا نم ينعي -

 “۲ قلطصملا ينب نم تيب لهأ ةئام اهليبس يف قتعأ « اهنم اهموق ىلع ةكرب مظعأ تناك
 . یهتنا

 ةنعنع هيفو . ةشئاع نع ةورع نع ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم نع (۳۹۳۱) دواد وبآ هاور (۱)
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 نم مرحم محر يذ لک هيف لخدی اذکو . -هللا اهمحر- ةديبع يبأو دمحم رايتخا ريسفتلا اذهو

 ‹ راهصأ لكلا نأل ؛ هنم مرحم محر يذ لك ةجوزو هنبا ةجوزو هيبأ ةجوز

 قلطصملا ينب سأر رارض يبأ نب ثراحلا ناكو : هيفو ىرخأ قيرط نم يدقاولا هاورو

 نأ هركي ناک هنأل «(ةيريوج » ا هللا لوسر اهامسف ةرب اهمسا ةيريوج هتنبا تناكو « مهديسو

 ينب نم ريسأ لك قتع اهقادص لعج ةي هللا لوسر نإ : لاقيو « ةرب تيب نم جرح : لاقي

 . اهموق نم نيعبرأ قتع اهقادص هب هللا لوسر لعج : لاقيو . قلطصلا

 يف ءيجي يذلا نأل « اذهب ليق انإو « روكذملا ريسفتلا ىلإ هب راشأ :ش ( ريسفتلا اذهو ) :م

 نسحلا نبا وه دمحم :ش ( - هللا امهمحر - ةديبع يبأو دمحم رايتخا ) :م اًضيأ نتخلا ىنعمب ةغللا
 دهشتسا ةغللا يف ةجح - هللا همحر - دمحم لوق : يزارتألا لاق « مالس نب مساقلا ديبع وبأو

 . ثيدحلا بيرغ يف ديبع وبأ هلوقب

 لاقاذكو « راهصألا ةأرملا تيب لهأل لاقيال : ليلخلا لاق : « ةخللا لمجم » يف لاقو

 ىنعم ىلع لمتشي « تادايزلا » باتكل همظن يف- يفسنلا- وه نيدلا مجن مظن دقو يرهوجلا

 هناتخأ مارحو نئابب كاذ لوزيو « هسرع براقأ يصوي نم راهصأ : لاقف « نتخلاو رهصلا

 . ماحرألاب جاوزألا مراحمو « مراحم لك جاوزأ

 نكل « نتحلا ىلع قلطني دقف رهصلا ام « تادايزلا حرش » يف يودزبلا مالسإللا رخف لاقو

 : يدع نب مصاع لاق « دمحم هركذ ام بلاغلا

 بحرلا نعطلاو فورعملا ىلإ ينأكو ةبرق ناورم نبال ارهص تنك ولو

 بالاك لاخلاو سابعلا ينب لاخو دمحم لآل ارهص يننكلو

 نمو : هيف - هللا همحر - مالسإلا رخف لاق مث سابعلا ةأرمال اخأ ناكو ارهص هسفن ىمس

 دعب امأ « يعجر قالط نم همصحخ يف وأ هؤاسن هذهو يصوملا توي نأ مسالا اذه ءاقب طرش

 موي يصوملا ةجوز تناك اذإ ةأرملا نأ ينعي ‹« توملا موي ربتعت امنإو ‹ ةرهاصملا عطقنتف ةنونيبلا

 ربتعي امنإو ةرهاصملا عطقنتف ةنونيبلا دعب امأف ‹ يعجر قالط نم ةدتعم تناك وأ . يصوملا توم

 قالط نم ةدتعم تناك وأ ‹ يصوملا توم موي يصوم ا ةجوز تناك اذإ ةآرملا نأ ينعي « توما موي

 . رهصلا مساب ةيصولا ةأرملا ءابرقأ قحتسي يعجر

 اميف عاطقنالا مدعو ةنابإلاب ةرهاصملا عاطقنال ‹ اهب قحتسي ال هتوم موي ةنابم تناك اذإو

 ةجوز نم مرحم محر يذ لك ) :م هناريجل ىصوأ اميف يأ :ش ( هيف لخدي اذكو ) :م ةنابم نكي مل

 . ةيريوج ثيدح نم رم ال :ش ( راهصأ لكلا نأل ؛ هنم مرحم محر يذ لك ةجوزو هنبا ةجوزو هيبأ
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 نإو ‹ ةيصولا قحتسي رهصلاف يعجر قالط نم هتدع يف وأ هحاكن يف ةأرملاو يصوملا تام ولو

 دنع طرش وهو «حاكنلا ءاقبب ةيرهصلا ءاقب نأل ؛ اهقحتسي ال نئاب قالط نم ةدع يف تناك

 نأل ؛ جاوزألا مراحم اذكو « هنم محر تاذ لك جوزل ةيصولاف هناتخأل ىصوأ نمو : لاق .توملا

 هيف يوتسيو « مراحملا جاوزألا لوانتي ال انفرع يفو « مهفرع يف اذه : ليق ءًانتخ ىمسي لكلا

 برقألل يهف هبراقأل ىصوأ نمو : لاق . لكلا لوانتي ظفللا نأل ؛ دعبألاو برقألاو دبعلاو رحلا

 نينثالل كلذ نوكيو « دلولاو نادلاولا هيف لخدي الو « هنم مرحم محر يذ لك نم برقألاف

 .هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « ًادعاصف

 نم ) :م ةدع يف ةأرملا تناك وأ يأ :ش ( هتدصع يف وأ هحاكن يف ةأرملاو يصوملا تام ولو ) :م

 ءاقب نأل ؛ اهقحتسي ال نئاب قالط نع ةدع يف تناك نإو ‹ ةيصولا قحتسي رهصلاف يعجر قالط

 . اًمنآ هانركذ دقو « مالسإلا رخف اذه حرش دقو :ش ( توما دنع طرش وهو « حاكنلا ءاقبب ةيرهصلا

 «هنم مرحم محر تاذ لک جوزل ةيصولاف هناتخأال یصوآ نمو ) :م: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . يصوملا نم مرحم محر يذ لك جاوزأ مراحملا يأ :ش ( جاوزألا مراحم اذكو

 جوز اذكو ‹ تالاخلاو تامعلاو تاوخألاو تانبلا جاوزأ ناتخألا : « يفاكلا » حرش يفو

 يف اذه : ليق «اًنتخ ىمسي لكلا نأل ) :م دمحم هركذ اذكه « ءالؤه جاوزأ نم مرحم محر يذ لک

 دعب هلوق يف اذه ناك اغنإ : يزارتألا يأ ؛ لاق :ش ( مراحملا جاوزألا لوانتي ال انفرع يفو «مهفرع

 ىلعال ‹ مهفرع يف ةمث ةروكذملا « تادايزلا » ةياور كاذ نأل « جاوزألا مراحم اذكو : لاق نأ

 اًناتخأ لكلا ىمسي مهفرع يفو اًناتخأ نومسي ال مراحملا جاوزأ نأل ءانفرع

 ناتخألاف تام مث هلام ثلثب هناتخأل لجرلا ىصوأ اذإ : « تادايزلا » يف يخركلا لاقو

 نم اهجوزف يصوملل مرحم محر تاذ ةآرما لكو تالاخلاو تامعلاو تاوخألاو < تانبلا جاوزأ

 نوكت الو « هناتخأ نم اًضیآ وهف یٹنأو رکذ نماهجوز نم مرحم محر يذ لکو « هناتخأ
 ناك ام ناتخألا نوكي الو مرحملا محرلا يذ نم مهلبق نم ناک نمو . مرحم محر تاذ جاوزألا

 :ش (لكلا لوانتي ظفللا نأل ؛ دعبألاو برقألاو « دبعلاو رحل ا هيف يوتسيو ) :م يصوملا ءاسن لبق نم

 . لكلا لوانتي ناتخألا ظفل يأ

 برقألل ) :م ةيصولا يأ :ش ( يهف هبراقأل ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اذهو ادعاصف نينثالل كلذ نوكيو « دلولاو نادلاولا هيف لخدي الو « هنم مرحم محر يذ لك نم برقألاف

 وأ هماحرأ يوذل وأ هتبارق يوذل ىصوأ اذإ اذكو : « يفاكلا » يفو :ش (هللا همحر-ةفينح يبأ دنع

 هيف لخديو . هنم مرحم محر يذ لك نمو « برقألاف برقألا ةفينح يبأ دنع مهف هئابسنآ يوذل
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 وآ ملسأ بأ لوأ : وهو « مالسإلا يف هل بأ ىصقأ ىلإ بسني نم لكل ةيصولا : هابحاص لاقو

 فالتخالا ةدئافو ‹ خياشملا هيف فلتخا ام بسح ىلع ملسي مل نإو « مالسإلا كردأ بأ لوأ

 ‹ ةبارقلا نم قتشم بيرقلا نأ : امهل . ملسي ملو مالسإلا كردأ هنإف بلاط يبأ دالوأ يف رهظت

 . فالخلا عضاوم ةقيقحب مظتنيف « هب تماق نم اًمسا نوكيف

 دلوو دجلا نأ : فسوي ىبأو ةفينح ىبأ نعو . ةياورلا رهاظ ىف دلولا دلو اذكو . ةدجلاو دجلا

 ۰ . لخدي ال دلولا

 :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ امهو ةفينح يبأ ابحاص يأ :ش ( هابحاص لاقو ) :م

 لاجرلا لبق نم هتبارق عيمجل ينعي :ش ( مالسإلا يف هل بأ ىصقأ ىلإ بسني نم لكل ةيصولا)

 مهنم برقألا ثلثلا يف نوكرتشي اًعيمج نيفرطلا نأل « مالسإلا يف هل بأ ىصقأ ىلإ ءاسنلاو
 ءاوس :ش (مالسإلا كردأ بأ لوأ وأ « ملسأ بأ لوأ وهو ) :م ءاوس هيف ىثنألاو ركذلاو « دعبألاو

 . ال وأ ملسأ

 ‹ طرتشيال : ليقو « طرتشي : ليق « بألا ىصقأ مالسإ طارتشا يف خياشملا فلتخاوأ

 . ( خياشملا هيف فلتخا ام بسح ىلع ) :م بألا ىصقأ يأ :ش ( ملسي مل نإو ) :م هلوق ینعم وهو

 : لاق :ش ( ملسي ملو مالسإلا كردأ هنإف ‹ بلاط يبأ دالوأ يف رهظت فالتخاللا ةدئافو ) :م

 هللا يضر - رفعجو ليقعو يلع دالوأ ةيصولا يف لخديف بلاط وبأ مالسإلا كردآ بأ ىصقأ

 ةيصولا تحت لخديف ؛ - هنع هللا يضر - يلع وه- بآ ىصقأ مالسإ طرش نمو . مهنع ىلاعت
 نيذلا همأو هيبأ لبق نم هتبارق ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاقو « رفعجو ليقع نود يلع دالوأ

 . اًقرع هتبارق مهنأل « ديعبلاو بيرقلا هيف يوتسيو « هيلإ بسني ىندألاو « ىندألا ىلإ نوبسني

 دالوأو هنبا دالوأو « هدالوأ هبيرق : ةياور يف دمحم لاقو « داهتجالاب هبيرق : كلام لاقو

 ىصوأ ول ىتح « ىثنألاو ركذلا هيف يوتسيو « مهنم دعبأ وه نم نأل « هتادج دالوأو هدج

 لفون ينبو مشاه ينب طعي ملو « مشاه دالوأو بلطملا دبع دالوأ هدالوأ ىطعأ ةا يبنلا ةبارقل

 . ملسي ملو
 ‹ ةبارقلا نم قتشم بيرقلا نأ ):م :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 يأ :ش ( مظتتيف هب ) :م ةبارقلا تماق نمل يآ :ش ( تماق نمل امسا ) :م بيرقلا يأ :ش ( نوکیف

 . دعبألا محرلاو مرحملا محرلا وذ وهو :ش ( فالخلا عضاوم ةقيقحب ) :م بيرقلا مسا لمتشي
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 هيف روكذملا عمحجل اب دارملاو « برقألاف برقألا ربتعي ثاريملا يفو « ثاريملا تخآ ةيصولا نأ : هلو

 وهو « ةلصلا بجاو ةماقإ يف طرفت ام يفالت ةيصولا هذه نم دصقملاو ةيصولا يف اذكف « نانا

 نمو « ءابرقأ نومسي ال مهنإف « دالولا ةبارق هيف لخدي الو ‹ هنم مرحملا محرلا يذب صتسخي
 ةليسوب هريغ ىلإ برقتي نم ناسللا فرع يف بيرقلا نأل اذهو ء اقوقع هنم ناك ًابيرق هدلاو ىمس
 ىلع عامجإلا داقعنا دعب ظفللا رهاظب ربتعم الو « هريغب ال هسفنب دلولاو دلاولا برقتو « هريغ

 « هانرکذ اب دیقی هدنعف « هکرت

 برقألا ربتعي ثاريملا يفو « ثاريملا تخأ ةيصولا نأ ):م: ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ( نانثا ) :م برقألا يف يأ :ش ( هيف روكذملا عمجلاب دارملاو ) :م ةيصولا يف كلذكف :ش ( برقألاف

 :ش ( ةيصولا يف اذكف ) :م نانثا ةوخإلا نم دارملا نإف ( ةوخإ هل ناك نإف :  ىلاعت هلوق وهو :ش

 ثاريملا تحخأ ةيصولا نأل « ةيصولا باب يف كلذكف « ثاريملا باب يف عمجلاك ىن ا نأل « نانثا

 رصق ام كاردتسا يأ :ش ( طرفت ام يفالت ) :م اهنم دوصقملا يأ :ش ( ةيصولا هذه نم دصقملاو ) :م
 ال اذهلو « عامجإلاب هريغ نود ةبجاو مرحملا محرلا يذ ةلص نأل :ش ( ةلصلا بجاو ةماقإ يف ) :م

 يف طرف ام يفالت يأ :ش ( صتخي وهو ) :م هريغ نود ةقفنلا قحتسيو هتبه يف عوجرلا زوجي
 يوذ ىلع ءاصيإلا يف يأ :ش ( هيف لخدي الو « هنم مرحملا محرلا يذب ) :م صتخم ةلصلا بوجو

 ال ) :م دالوألاو ءابآلا نإف يأ :ش ( مهنإف ) :م دلولاو دلاولا وهو :ش ( دالولا ةبارق ) :م هتبارق

 . ةبارقلا نم برقأ مهنأل :ش ( ءابرقأ نومسي

 فرعلا ثيح نم :ش ( اًقوقع هنم ناك ابرق هدلاو یمس نمو ) :م :هلوقب ینعملا اذه حضوأو

 ىلع نيبرقألا فطع ‹ ۸٠( ةيآلا : ةرقبلا) ( نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا :  ىلاعت هلوق هيلع لدي

 هنأل « اًضيأ ابيرق دلولا نوكي الو ءاًبيرق دلاولا نوكي الف « ةرياغملا يضتقي فطعلاو «نيدلاولا

 . ًالصأ برقلا تبثي ال الإو هيلإ رخآلا برق رخآلا ىلإ امهدحأ برق نم مزلي
 دلولاو دلاولا برقتو « هريغ ةليسوب هريغ ىلإ برقتي نم ناسللا فرع يف بيرقلا نأل اذهو ) :م

 يبأ لوق نع باوج اذه :ش ( ظفللا رهاظب ربتعم الو ) :م امهنيب ةطساو ال ذإ :ش ( هريغب ال هسفنب

 . هب تماق نمل امسا نوكيف « ةبارقلا نم قتشم بيرقلا نإ :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي

 كرت يأ :ش ( هكرت ىلع عامجإلا داقعنا دعب ) :م هب رابتعا ال ظفللا رهاظ نأ : باوجلا ريدقتو

 ‹ دلولاو دلاولا ىلع بيرقلا مسا قالطإ ةحص ىضتقا نإو ظفللا رهاظ نآ ينعي « ظفللا رهاظ

 يبأ دنعف يأ :ش ( هدنعف ):م :هلوقب كلذ نيبو « رهاظلااذه كرت ىلع دقعنا عامجإلا نكل

 ‹ مرحم محر اذ هنوك يهو ةسمخلا دويقلاف « برقألاف برقألا نم :ش ( هانركذ امب ديقي ) :م ةفينح

 . برقألاف برقألاو ‹ ثريال نم دلولاو دلاولا ىوس ام كلذو « ادعاصف نينثاو
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 نمو : لاق . ىندألا بألاب : -هللا همحر-يعفاشلا دنعو « مالسإلا يف بألا ىصقأب امهدنعو

 امهدنعو . ثرإلا يف امك برقألل ًارابتعا هدنع همعل ةيصولاف نالاخو نامع هلو هبراقأل ىصوأ

 فصنلاو ةيصولا فصن معللف نيلاخو امع كرت ولو . برقألا ناربتعي ال امه ذإ ًاعابرأ مهنيب

 ام فالخب . ثاريملا يف امك ةيصولا يف نانثالا وهو عمحجلا ىنعم رابتعا نم دب ال هنأل ؛ نيلاخلل

 اهلك دحاولاو زرحيف ‹ درفملل ظفللا نأل ؛ ةيصولا لك معلل نوكي ثيح هتبارق يذل ىصوأ اذإ

 ةلاخو ًالاخو ةمعو امع كرت ولو . هانيب ال ثلثلا فصن هلف دحاو مع هل ناك ولو . برقألا وه ذإ

 ةثراو نكت مل نإو ةمعلاو « ىوقأ يهو امهتبارق ءاوتسال ةيوسلاب امهنيب ةمعلاو معلل ةيصولاف

 نم لكب ديقي دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( مالسإلا يف بألا ىصقأب امهدنعو ) :م

 يذلا :ش ( ىندألا بألاب -هللا همحر- يعفاشلا دنعو ) :م مالسإلا يف بأ ىصقأ هابأو هعمجي

 . اًضيأ دمحم لوق وهو « هيلإ بسني

 نم هلمجأ ام ليصفت هرخآ ىلإ اذه :ش ( یصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 همعل ةيصولاف نالاخو نامع هلو هبراقأل ) :م دحأ ىصوأ اذإو ينعي « ةفينح يبأ بهذم ىلع دويقلا

 ىصوأ اذإ اذه « هيلاخ نود ثرإلا يف هيمعل نوكي هنإف :ش ( ثرإلا يف امك برقألل رابتعا هدنع
 . ةفينح يبأ دنع هيمعل ةيصولاو نالاخو نامع هلو هبراقأل دحأ

 ‹ برقألا ناربتعي ال ) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امه ذإ اًعابرأ مهنيب امهدنعو ) :م

 وهو ‹ عمجلا ىنعم رابتعا نم دب ال هنأل ؛ نيلاخلل فصنلاو « ةيصولا فصن معللف نيلاخو اًمع كرت ولو
 ‹ ةيصولا لك معلل نوكي ثيح « هتبارق يذل ىصوأ اذإ ام فالخب « ثاريملا يف امك ةيصولا يف نانثالا

 ذإ ) :م ةيصولا لك يأ :ش ( اهلك دحاولا زرحيف ) :م هتبارق يذل : هلوق وهو :ش ( درفملل ظفللا نأل

 . هدوجو دنع دعبألا قحتسي الف ‹ برقألا وه هنأل يأ :ش ( برقألا وه

 ثراو وه نكي ملو دحاو مع هلو هبراقأل ىصوأ اذإ اميف يأ :ش ( دحاو مع هل ناک ولو ) :م

 فصن هلف ) :م دجوي ملو نانثالا وهو عمجلا ىنعم رابتعا نم دب ال هنأل « ثلثلا فصن « هلك

 رابتعا نم دب ال : هنأل هلوق هب دارأ :ش ( هانيب امل ) :م ةثرولا ىلع دري يقابلا فصنلاو :ش ( ثلثلا

 . هرخآ ىلإ .. نانثالا وهو عمحلا ىنعم

 معلل ةيصولاف ) :م هبراقأل ىصوأ اذإ اميف يأ :ش ( ةلاخو الاخو ةمعو اًمع كرت ولو ) :م

 :م ةلوؤخ ا ةبارق نم ىوقآ ةمومعلا ةبارق يأ :ش ( ىوقأ يهو امهتبارق ءاوتسال ةيوسلاب امهنيب ةمعلاو

 تاوخألا موقتو ةبوصعلا قحتست ال ةمعلا : لاقي امع باوج اذه :ش ( ةثراو نكت مل نإو ةمعلاو)

 . برقأ امهتبارق نکی ملف امهببسب
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 وأ هتبارق يوذل ىصوأ اذإ اذكو . ًارفاك وأ اقيقر بيرقلا ناك ول امك . ةيصولل ةقحتسم يهف
 تلطب مرحلملا مدعنا ولو . عمج ظفل كلذ لك نأل ؛ انركذ ام عيمج يف هئابسنأل وأ هئابرقأل

 ىبأ دنع هتجوز ىلع يهف نالف لهأل ىصوأ نمو : لاق . فصولا اذهب ةديقم اهنأل ؛ ةيصولا

 ديؤم وهو ‹« فرعلل ًارابتعا هتقفن مهنمضتو مهلوعي نم لك لوانتي : لاقو .هللا همحر-ةضينح

 ‹ (٣۹ةيآالا:فسوي) ¢ نيعمجأ مكلهآب ينوتئاو ¥ : ىلاعت هللا لاق . صنلاب

 :ش ( ةيصولل ةقحتسم يهف ) :م ةروصلا هذه يف ةثراو نكت مل نإو ةمعلا نأ : باوجلا ريرقتو

 نع اهجرخي ال ةثارولا وهو اهب اًمئاق فصوب ةبوصعلا اهقاقحتسا مدعو ةجردلا يف معلل ةيواسم
 . ةيصولا هذه اهقاقحتسا يف معلل اهتاواسم

 ال امهب اًمئاق فصول ثاريملا نايرج مدع نأ امل :ش ( ًرفاك وأ اًقيقر بيرقلا ناك ول امک ) :م

 :ش ( هئابسنأل وأ هئابرقأل وأ هتبارق يوذل ىصوأ اذإ ) :م مكحلا :ش (اذكو ) :م ةبارقلا يف فعضي

 ام عيمج يف ) :م بيصنلا عمج يف ءابصنألاك بيرقلا وهو « ليعف نزو ىلع بيسن عمج وه وأ

 ( عمج ظفل كلذ لك نأل ) :م امهل اًفالخ ةفينح يبأ لوق ىلع ةروكذملا دويقلا نم ينعي :ش ( انركذ

 . نانثا عمج لك يف ربتعملاو :ش

 تلطب ):م لئاسملا هذه يف مرحم يصولا نكي مل نإ ينعي :ش ( مرحملا مدعنا ولو ) :م

 يصوملل نكي مل اذإف « محرلا يذل هدنع ةيصولا نأل - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع :ش (ةيصولا

 اذهب ةديقس اهنأل ) :م :هلوق ىنعم يهو « ةلطاب يهو مودعملل ةيصولا تناك مرحم بيرق
 . ةيمرحملا فصوب ةديقم ةيصولا نأل يأ :ش (فصولا

 ركذي مل هنأ فنصلا ةداع نأل ءابسانم عقي مل « لاق»: هلوق : - هللا همحر - يزارتألا لاق

 ء«ةيادبلا» يف ةروكذم تناك وأ « « ريغصلا عماجلا » وأ يرودقلا ةلأسم تناك اذإ الإ « لاق »ظفل

 لئاسملا هذه لكو « ةلمجلا كلت نم تسيل نالف دلول ىصوأ نمو هلوق يآ « اهدعب ام عم هذهو

 . ىهتنا « ٩ يخركلا رصتخم ١ يف ةروكذم

 « لاق» لوقي عضاوم يف هتداع نم نأل « فنصملا اذه «لاق» لعاف نإ : لاقي نأ نكي : تلق

 لاق) :م :هلوقب همالك لقن « يخركلا رصتخم » ةلأسملا هذه ذخآأ الو « فنصملا لاق هب دارملا نوكيو

 يأ :ش ( هتجوز ىلع ) :م ةيصولا يأ :ش ( يهف نالف لهأل ىصوأ نمو ):م : فنصملا يأ :ش (

 . (هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م نالف ةجوز

 هتقفن مهعمجي يآ :ش ( هتقفن مهنمضتو ) :م نالف ينعي :ش ( مهلوعي نم لک لوانتی لاقو ) :م

 ةيآلا :فسوي ) ( نيعمجأ مكلهأب ينوتئاو $ : ىلاعت هللا لاق . صنلاب ديؤم وهو « فرعلل رابتعا) :م
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 ةيآلا : صصقلا) € هلهأب راسو# ىلاعت هلوق كلذب دهشي ةجوزلا يف ةقيقح لهألا مسا نأ : هلو

 نالف لآل ىصوأ نمو :لاق . ةقيقحلا ىلإ فرصني قلطملاو « اذك ةدلبب لهأت : مهلوق هنمو « ۹4

 بسني يتلا ةليبقلا لآلا نل ؛ هتيب لهأل وهف

 ةيآلا : لمنلا) € هتأرما الإ هلهأو هانيجنأف :  هلوق اذكو « طقف ةجوزلا هب دارملا سيل هنإف :ش ( ۳

 . فرعلا يف مهيلع قلطي ال لهألا نأل « هتقفن هنمضي ناك نإو هكيلام لخدي ال نکل ۷

 نم نالف هلوعي نم عيمج یلعاذه : دمحمو فسوي وبآ لاق : « يخركلا رصتخم » يفو

 اَريبك ناك نإف هلوعي ناك اذإ دلولاو « هرجح يف ميتيلاو ةجوزلا «هريغ وأ ناك اًبيرغ هتقفن هنمضي

 كلذ يف لخدي الو :« تادايزلا» يفو . هلهأ نم سيلف تجوزت دق اتنب تناك وأ « هنع لزتعا دق

 . ةيصولا هذه نم ىنعم يف هلهأ هل ىصوملا نالف لخدي الو ‹ يصوملل ثراو الو هكيلاغ

 : ىلاعت هلوق كلذب دهشي ةجوزلا يف ةقيقح لهألا مسا نأ ) :م ةفينح يبألو يآ :ش ( هلو ) :م

 مل هنأل ‹ رظن هلوقب لالدتسالا يفو : يزارتألا هلاق :ش ( ( ۲١ ةيآلا : صصقلا )4 هلهأب راسو

 نم سنآ هلهأب راسو لجألا ىسوم ىضق املف » : لاق ىلاعت هللا نأل « ةصاخ ةجوزلا ةيآلا يف دري

 يف بطاخ كلذكو «صصقلا ةروس يف ةيآلاو «عمجلا ظفلب  اوثكما هلهأل لاقف ران روطلا بناج

 هنأ باوجلا : لمكألا لاقو < اوثكما هلهأل لاقف ران ىأر ذإ ىسوم ثيدح كانآ لهو :  هط ةروس

 براقألا نم دحأ هعم ناك نإف « هتقفن مهتمض نم اهبراقأ وأ هبراقآ نم دحأ هعم ناك هنأ لقني مل

 فرعامك عامسلا اهتفرعم قيرط نأل « اهيلع لدتسي ال قئاقحلا نأ ىلع قافتالاب هيف لخدي مل

 . لوصألا يف

 يفاني ال ةقيقحلا ىنعم ىلع سيل ةيآلا يف اغإ تبث نإف « اًسايق ةيآلاب دهشتسا اغنإو
 ىلع قلطني لهألا مسا نأ امهلوق هجو : لاق هنإف ‹ يزارتألا اهب لدتسا يتلا تايآلاك «هبولطم

 ( نيعمجأ مكلهأب ينوتئاو» : فسوي ةصق يف یلاعت هلوق لیلدب هتقفن هنمضیو هلوعی نم لک
 دری ملو 4 مهعم مهلثمو هلهآ هل انبهوول : یلاعت هلوقو ¢ هتآرما الإ هلهآو هانیجنأف » : یلاعت هلوقو

 . لكلا ىلع لمحيف « ةصاخ ةجوزلا عضاوملا هذه يف

 ينعي :ش ( ةقيقحلا ىلإ فرصني قلطملاو ) :م جوزت يأ :ش ( اذك ةدلبب لهأت : مهلوق هنمو ) :م

 يتلا ةليبقلا لآلا نأل ؛ هتسيب لهأل وهف نالف لآل ىصوأ نمو : لاق ) :م امهنع لدعي الف « اًفرعو ةغل

 مالسإلا يف هل بأ ىصقأ ىلإ هئابآ لبق نم هيلإ بسني نم لك هيف لخديف :ش ( اهيلإ بسني
 لخدي الو « ءاوس هيف ريبكلاو ريغصلاو « رفاكلاو ملسملاو « ىشنألاو ركذلاو « دعبألاو برقألا

 ربتعي بسنلا نأل هيلإ نوبسني مهنأل ؛ همأ بتارم نم دحأ الو تاوخألا دالوأو تانبلا دالوأ هيف

 . ءابآالا نم
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 ىصوأ ولو . تيبلا لصأ بألا نأل ؛ هدجو هوبأ هيف لخدي نالف تيب لهأل ىصوأ ولو . اهيلإ

 هسنجو « ءابآلا ةهج نم نوكي بسنلاو « هيلإ بسني نمع ةرابع بسنلاف هسنحل وأ هبسن لهأل
 مألا بناج نم نوكت ثیح « هتبارق فالخب . هيبأب سجنتي ناسنإلا نأل ؛ همآ نود هیبآ تیب لهآ

 نوصحي ًاموق اوناك نإ مهلمارأل وأ مهانمزل وأ مهنايمعل وأ نالف ينب ماتيأل ىصوأ ولو . بألاو

 ‹ مهقح يف كيلمتلا قيقحت نكمأ هنأل ؛ مهڻانإو مهروكذ  مهؤاينغأو مهؤارقف ةيصولا يف لخد
 ةيصولا نم دوصقملا نأل ؛ مهنم ءارقفلا يف ةيصولاف نوصحبي ال اوناك نإو « كيلمت ةيصولاو
 ىلع هلمح زاجف « ةجاحلا ققحتب رعشت يماسألا هذهو ءةعوجلا درو ةلخلا دس يف يهو ةبرقلا

 . ءارقفلا

 دمحأ نعو :ش ( تيبلا لصأ بألا نأل ؛ هدجو هوبأ هيف لخدي نالف تيب لهأل یصوآ ولو ) :م

 « هيلإ بسني نمع ةرابع بسنلاف هسنجل وأ هبسن لهأل ىصوأ ولو ) :م ةبارقلا ةوق ةلزنب تيبلا لهآ نأ

 يأ :ش ( هيباب سنجتي ناسنإلا نأل ؛ همأ نود هيبأ تيب لهأ هسنجو « ءابآلا ةهج نم نوكي بسنلاو

 « مألا بناج نم ال بألا بناج نم بسنلاو « بسلا نع ةرابع سنجل ا ذإ هيبأ نم سنجل ا ذختي
 يبنلا نبا ميهاربإو « هيبأ موق سنج نم ناكو « رجاه نم ناك - مالسلا هيلع - ليعامسإ نإف .

 « هتبارق فالخب ) :م ةفالخلل نوحلصي ءامإلا نم ءافلخل ا دالوأ اذكو « شيرق سنج نم ناك ةي

 . نيبناجلا نم لك ةبارقل ةيصولا يف لخديف :ش ( بألاو مألا بناج نم نوكت ثيح

 لخد نوصحي اسوق اوناك نإ مهلمارأل وأ مهانمزل وأ مهنايمعل وأ نالف ينب ماتيأل ىصوأ ولو ) :م
 ةيصولاو ‹ مهقح يف كيلمتلا قيقحت نكمأ هنأل ؛ مهثانإو مهروكذ « مهؤاينغأو مهؤارقف ةيصولا يف
 دس يف يهو ةبرقلا ةيصولا نم دوصققملا نأل ؛ مهنم ءارقفلا يف ةيصولاف نوصحي ال اوناك نإو « كيلمت

 عمج ماتيألاو :ش ( ءارقفلا ىلع هلمخ زاجف ةجاحلا ققحتب رعشت يماسألا هذهو « ةعوجلا درو ةلخلا

 هاور ‹ « مالتحا دعب متال :  مالسلا هيلع هلوقل « هل بأ الو غولبلا نود ناك نمل مسا وهو ‹ میتي

 . هنع هللا يضر - يلع نع ننسلا باحصأ

 ال يذلا وه لمرألاو ‹ لمرأ عمج لمارألاو ‹ نمز عمج ینمزلاو « ىمعأ عمج نايمعلاو

 يهو اعفرلا نم عفرلاك لمرلا نم رقتفا اذإ لمرأ نم ةآرما وأ الجر ناك ءاوس ءيش ىلع ردقي

 ثيح لوألا وه فنصملا دنع راتخملاو « ةصاح ءاسنلا يف لمرألا : لاق نم سانلا نمو « باوثلا

 اوراصو مهداز اودقفاذإ موقلا لمرأ : لاقو . يبعشلا رايتخا وهو مهثانإو مهروكذ : لاق

 لحخدي : قاحسإو هجو يف- يعفاشلا لاق ؟ هيف لخدي له لاجرلا نم هل ةجوز ال نمو

 ركذلا ىلع قلطي ظفللا اذه : يبعشلا لاق . لخدي ال :ملعلا لهأ رثكأ دنعو « يبعشلا لوق وهو
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 نوصحي ال مهو نالف ينب ىمايأل وأ نوصحي ال مهو نالف ينب نابشل ىصوأ اذإ ام فالخب

 الو ‹ ءارقفلا ىلإ هفرص نكمي الف ةجاحلا نع ءىبني ام ظفللا ىف سيل هنأل ؛ ةيصولا لطبت ثيح

 ‹ مهيلإ فرصلا رذعتو ةشحافتملا ةلاهجلل لكلا قح يف ًاكيلمت هحيحصت نكمي

 : رعاشلا لاق « ةغل

 ؟ركذلا لمرألا اذه ةجاحل نمف اهتجاح تيضق دق لمارألا يذه

 ركذلاب هعضو اذهلو « زوجي هقالطإ رعشلا يفو < ءاسنلا هنأب سانلا مالك يف فورعملا : انلق

 رئاس يف امك فرعلاب ةقيقحلا ترجه دقف ةقيقح ناك نئلو « هسفنب فصوي ال ءيشلاو ىنألاو

 . ةيفرعلا قئاقحلا

 . نوصحي ال مهف باسح الو باتكب نوصحي ال نأ فسوي يبأ دنع ءاصحإللا دح مث

 اذإ دمحم لوق وهو « مهيف توو ادولوم مهيف دلي یتح اصح ا مهب یصحي ثیحب : لیقو

 هيلعو ‹ يضاقلا يأر ىلإ ضوفم وه : مهضعب لاقو . نوصحيال مهف ةئام نم رثكأ اوناك
 نأ ةثالثلا ةمئألا دنعو . « ناخ يضاق ىواتف » يفاذك ‹ رسيألا وه دمحم لاقامو « ىوتفلا

 . ءارقفلاو ءاينغألا مهيف لخديو « ال وأ نوصحي اوناك ءاوس لكلل ةيصولا

 ينب ماتيأل هلام ثلثب ىصوأ اذإ :دمحمو فسوي وبأ لاق : « هرصتخم ١ يف يخركلا لاقو

 هيف ىثنألاو ركذلا ةيوسلاب مهنيب ثلثلا ناكف « ريقفلاو ينخلا مهيف لخد نوصحي اوناك نإف نالف
 يطعيف نيكاسملل تيصوأ : لاق هنأك « مهنم ءارقفلل ثلثلاف نوصحي ال اوناك نإو « ءاوس

 ينب ینمزل وأ نالف ينب نايمعل يلام ثلشب تيصوأ :لاق ول كلذكو « مهنم ءاش نم يصوم

 نوصحياوناك نإو ‹ ةيوسلاب مهلك ريقفلاو ينغلل مهنيب ثلثلاف نوصحي ال اوناك نإف «نالف

 لكل نهنيب ةيصولاف نالف ينب لمارأل ىصوأ اذإو « كل تفصو ام ىلع مهنم ءارقفلل ثلثلاف

 الو « اهلامو اهجوز نم تلمرأ دق ةلمرألا هذهف اهنع تام وأ اهقلط جوز اهل نأل ةجاتحم ةآرما

 ءاصحإلا نكي مل نإف « ةينغ ةأرما كلذ يف لحدي الو ‹ ينغ الو جاتحم ركذ كلذ يف لخدي

 . نيكاسملا رمأ نم كل تفصو ام ىلع اذهف نيصحي ال نك نإو « ةيوسلاب نهنيب كلذ مسق

 م ىمايأل یصوأ يأ :ش ( یمایأل وآ نوصحی ال مهو نالف ينب نابشل یصوأ اذإ ام فالخب ) :م

 نوصحي ال مهو ) :م ابيث وأ تناك اركب اهل جوز ال يتلا يهو « مأ عمج ىمايألا :ش ( نالف ينب )

 :م ىمايألاو نأشلا ظفل يأ :ش ( ظفللا يف سيل ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ ةيصولا لطبت ثيح

 ةلاهجلل لكلا قح يف اًكيلمت هحيحصت نكمب الو « ءارقفلا ىلإ هفرص نكمي الف ةجاحلا نع يبني ام)

 ناك ةجاحلا نع ىبنيام هيف نكي مل اذإف :« طوسبملا » يفو :ش ( مهيلإ فرصلا رذعتو ةشحافتملا
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 يف نانثا هلقأو ‹ عمجلا ىنعمل ًارابتعا مهنم نينا ىلإ فرصلا بجي نيكاسملاو ءارقفلل ةيصولا يفو

 -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف ثانإلا مهيف لخدب نالف ينبل ىصوأ ولو . رم ام ىلع اياصولا

 روكذلا لوانتي : لاقو عجر مث « ثانإلا لوانتي روكذلا عمج نأل ؛ امهلوق وهو « هيلوق لوأ

 ةقيقح نأل ؛ ةصاخ

 ‹ نكم ريغ لكلا ىلإ فرصلا ذإ « كيلمتلا ةحصل ةعنام كيلمتلا ةلاهجو « كيلمتلا وه دوصقملا
 . ةلطاب ةيصولا تناكف « ضعب نم ىلوأ مهضعب سيلو

 هيلع غلبي نأ ىلإ ةنس نيرشعو سمخ ىلإ رشع ةسمحخ نم باشلا : « حاضيإلا » يف
 ىلع داز ام خيشلاو . هرمع رخآ ىلإ طمنلا هيلع بلغي نأ ىلإ ةنس نيثالث نم لهكلاو . طمشلا
 . نيسمخ ىلع داز امف ءاوس لهكلاو خيشلا فسوي وبأ لعجف هنس

 رشع ةسمخ غلب نم ىتفلاو « ةنس رشع ةسمخ نم لقأ هل ناك ام مالغلا : دمحم نعو

 بيشلا هيلع بلغي نأ ىلإ نيتس ىلإ نيسمخ نيب ام هيلع دازف نيعبرأ غلب اذإ لهكلاو كلذ قوفو
 زواج اذإف « نيسمخ غلبي ىتح نيثالث نبا لهكلا : ملعلا لهأ رثكأ دنعو . اًحيش نوكي ىتح
 . توي نأ ىلإ اَخیش نوکی نیسمخ

 نانثا هلقأو « عمجللا ىنعمل ارابتعا مهنم نينثا ىلإ فرصلا بجي نيكاسملاو ءارقفلل ةيصولا يفو ) :م

 لوق ىلعاذه نوكي نأ يغبنيف « فالحلا هيف فنصملا ركذي ملو :ش ( رم ام ىلع اياصولا يف

 ريقف ىلإ هلك عفدي نأ زوجي : امهدنعو « ادعاصف نينثا ىلإ عفدلا الإ زوجي ال هنأل دمحم
 يفكي : دمحأ نعو « عمجلا لقأ هنأل « ةثالث ىلإ سنجلاو سنجل ا ىلإ فرصي مالكلا نأل «دحاو
 « هيلوق لوأ ةفينح يبأ لوق يف ثانإلا هيف لخدي ةنالف ينبل ىصوأ ولو « ةاكزلا يف امك دحاولا

 . ةصاخ روكذلا لوانتي : لاقو عجر مث ثانإلا لوانتي روكذلا عمج نأل : امهلوق وهو

 وأ ‹ يفاضإإلا همومعل ديري نأ امإ ولخي الف :ش ( نالف ينبل ىصوأ ولو ) :م اذه حاضيإ

 ( هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف ثانإلا مهيف لخدي ) :م لوألا ناك نإف « ذخف وأ ةليبق مسا نوكي

 :ش ( روكذلا عمج نأل ؛ امهلوق وهو «هيلوق لوآ ) :م لحخدي :ًالوأ لوقي ناكو « هيلإ عجر :ش
 هركذي نأ الإ قافتالاب لخدي الف تادرفم ثانإلا تيب يف نك اذإ اب طالتحخالا دنع فالخلاو

 هنأ یرت الأ هتقیقحب مالکلاو « زوجي ثانإلا هماظتناو « روكذلل مسالا ةقيقح نأل ‹ فنصلملا

 نيب اًعمج نوكيامهلوانت ولف . روكذلا يف حصي الو « تانبلا ىلع نينبلا مسا ىقبي نأ حصي

 . زاجملاو ةقيقحلا

 ةقيقح نأل ؛ ةصاخ روكذلا لوانتي : لاقو ‹ عجر مث ثانإلا لوانتي ) :م روكذلا باطحخ : ليق نإف
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 مسا نالف ونب ناك اذإ ام فالخب . هتقيقحل مالكلاو « زوجت ثانإلل هماظنناو ‹ روكذلل مسالا

 باستنالا درحم وه ذإ «مهنايعآ اهب داري سیل هنأل؛ ثانأإلاو روكذلا لوانتي ثيح ذخف وأ ةليبق

 . مهؤافلحو ةالاوملاو ةقاتعلا ىلوم هيف لخدي اذهلو « مدآ ينبك

 ا
 ال زاجملاو ةقيقحلا نأ عم « عامجإلاب :ش ( هنقيقحل مالكلاو ‹ زوجت ثانإلل هماظتناو روكذلل مسالا

 مهلوانتيف ‹ لقعلا ىلع ىنبي فيلكتلا ذإ « ءالقعلا دارملا نأ ىلع لد فلكملا باطح : انلق

 يصوملا نأ وهو « صوصخلا ىلع لد لب « ليلد مومعلا ىلع لخدي ملانه اه امأ « زاجملا مومع

 . نالف ينبل : لاق لب ‹ نالف دالوأل : لقي مل

 بأ ونب وهو « لئابقلا ةدحاو ةليبقلا :ش ( ذخف وأ ةليبق مسا نالف ونب ناك اذإ ام فالخب ) :م

 تس ىلع برعلا نأ هنايبو « نطبلا نم لقأ رئاشعلا يف ءاخلا رسكو ءافلا حتفب ذخفلاو « دحاو

 ‹ لئابقلا عمجي بعشلاو « ةليصفلاو ذخفلاو نطبلاو ةرامعلاو ةليبقلاو بعشلا يهو « تاقبط

 ةنانكو « بعش ةيزخ « لئابقلا عمجت نوطبلاو « نوطبلا عمجت ةرامعلاو « ةرامعلا عمجت ةليبقلاو

 نال بوعشلا تيمسو ةلجصف سابعلاو « ذخف مشاهو « نطب يصقو « ةرامع شيرقو « ةليبق

 . اهنم تبعشت لئابقلا

 < رشت دالوآ ةيصولا تحت لخديال ةانك يتبل ىصوأ اإ : هداز رهاوخ مالسإلا عيش لاقر

 . ةليصفلا ىلإ ةنانك دالوأ لخديو « مهقوف هنأل

 مهنأل ةنانكو رضن دالوأ ةيصولا تحت لخدي ال ةرامع وهو شيرق ينبل ىصوأ اذإو

 اذإو ‹ مهنود ءالؤه نأل « هدالوأو سابعلاو هدالوأو يصقو شيرق دالوأ لخديو ‹«مهقوف

 . نوصحي اوناك اذإ ةيوسلا ىلع مهنيب ثلثلاف ةليبق وهو نالف ينبل هلام ثلثب ىصوأ

 « مدآ ينبک باستتالا درجم وه ذإ ‹ مهنايعأ اهب داري سيل هنأل ؛ ثانإلاو روكذلا لوانتي ثيح ) : م

 ةليبق يتأي نم مسا وهو « فيلح عمج وهو ر ا معو جو اولو اتما یوم یف لدی ھلو

 مقال ةليبق كنلرأ نالن ونيو نالف ينب لاق اذإو : «هرصعخم » يف يخركلا لاقو
 مهؤافلحو ةقاتعلا ىلومو مهولاوو مهيديأ ىلع اوملسأ نيذلا ةالاوملا ىلوم ةيصولا يف مهيلاوم

 مهعم مهدادعأو

 نالف ينبل ةيصولا تناك ذخف الو ةليبقب اوسيلو بأ ونب مهو نالف ينبل ىصوأ ناك نإو

 . ىهتنا « ءاقلحلاو يلاوملا نود ةصاخ برعلا نم
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 مظتني دلولا مسا نأل ؛ ءاوس هيف ىشنألاو ركذلاو « مهنيب ةيصولاف نالف دلول ىصوأ نمو : لاق

 امل هنأل ؛ نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب ةيصولاف نالف ةثرول ىصوأ نمو . ادحاو اًماظتنا لكلا

 لاوم هلو هيلاومل ىصوأ نمو . ثاريملا يف امك ليضفتلا هدصق نأب كلذ نذآ ةثرولا ظفل ىلع صن

 ةيصولا نإ : هبتك ضعب يف -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . ةلطاب ةيصولاف هوقتعأ لاومو مهقتعأ

 ًالك نأل « مهلوانتي مسالا نأ : هل . اوحلاصي ىتح فقوي هنأ :رخآ عضوم يف ركذو « اعيمج مهل

 . ةوخإلاك راصف « یلوم یمسی مهنم

 . مهنم دعي يأ « نالف ينب ديدع نالف : لاقي « ددع عمج دادعألاو

 اذإو :خسنلا ضعب يفو :ش ( نالف دلول ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اماظتنا لكلا مظتتني دلولا مسا نأل ؛ ءاوس هيف ىشنألاو ركذلاو « مهنيب ةيصولاف ) :م نالف دلول ىصوأ

 وبأ هيقفلا لاقو . ازاجم رخآلاو « ةقيقح امهدحأ لوانتي هنأل « ةقيقحلا قيرطب ىنعي :ش ( ادحاو

 ةيصولاف بلص دلو نالفل سيلو نالف دلول ىصوأ ولو : «اياصولا تكن » باتك يف ثيللا
 . ءيش دلولا دلول سيلو هل اهلك ةيصولاف بلصلا دلو نم دحاو دلو هل ناك اذإو .هدلو دلول

 ىثنأ وأ اركذ دحاو دلو هل ناك ول :«يفاكلا حرش» يف يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 يلام ثلثب تيصو : لاق اذإف « كلذ فالخب « هرصتخم » يف يخركلا ركذو « هل ةيصولا عيمجف

 نكي ملو ادعاصف نينثا اونوكي نأ دعب مهل ثلثلا ناك ثانإو روكذ هبلصل دلو هلو نالف دلول

 یشن وأ ناک ارکذ ثلثلا فصن هبلصل ېذلل ناک دلو هلو دحاو هباصل ناک ناو « ءيش هدلو دلول

 هلك اذهو « ءاوس هيف ىشنألاو ركذلا ةيوسلاب برق نمو مهنم لفس نم هدلو دلول يقب ام ناكو <

 . هللا مهمحر - فسوي يبأو رفزو ةفينح يبآ سايق ىلع

 ظفل ىلع صن ال هنألو « نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب ةيصولاف نالف ةثرول ىصوأ نمو ) :م

 :م فالح هنم ملعيالو :ش (ثاريملا يف امك ليضفتلا هدصق نأب كلذ ) :م ملعأ يأ :ش ( نذآ ةثرولا

 عماجلا» لئاسم نم هذه :ش ( ةلطاب ةيصولاف هوقتعأ لاومو مهقتعأ لاوم هلو هيلاول ىصوأ نمو)
 . يرودقلا ةلأسم ىلع اعيرفت اهركذ «ريبكلا

 دمحأ لاق هبو :ش ( اًعيمج مهل ةيصولا نأ : هبتك ضعب يف :- هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 رخآ لوق يف هلو ‹ حلطصي یتح يأ :ش ( اوحلاصي یتح فقوی هنآ رخآ عضوم يف ركذو ) :م رفزو
 ‹ امهنيب عرقي نكلو ‹ ةيصولا يف نولخدي لكلا : روث وبآ لاقو . ىوقأ هنأل ىلعألل ةيصولا
 ًالك نأل ؛ مهلوانتي مسالا نأ ) :م : يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م رخآلا نم ىلوأب سیل امهدحأ نأل

 مأو بأل نوقرفتم مهو نالف ةوخإل ىصوأ اذإ امك يأ :ش ( ةوخإلاك راصف ىلوم ىمسي مهنم
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 اكرتشم راصف « هيلع معنم رخآلاو « ةمعنلا ىلوم ىمسي امهدحأ نأل ؛ ةفلتخم ةهجلا نأ : انلو

 ثيح نالف يلاوم ملكي ال فلح اذإ ام فالخب . تابثإلا عضوم يف دحاو ظفل امهمظتني الف

 ‹ هيف يفانت الو ‹ يفنلا ماقم هنأل ؛ لفسألاو ىلعألا لوانتي

 . ضعبلا نم ىلوأ ضعبلا نوكي الو اعيمج مهل ةيصولاف مألو بألو

 اكر تشم راصف « هيلع معنم رخآلاو ةمعنلا ىلوم ىمسي امهدحأ نأل ؛ ةفلتخم ةهجلا نأ : انلو ) :م

 مالكلا اذه ىنبم « يفنلا عضوم نع هب زرتحا :ش ( تابثإلا عضوم يف دحاو ظفل امهمظتني الف

 ءاذهزاجأف « هزيجي- هللا همحر - يعفاشلاو « هزاوج مدعو كرتشملا مومع زاوج ىلع

 . اذه كلذكف « هوزوج ام انباحصأو

 مومع زوج ىلعال نكل :- هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور يعفاشلا نع يورملاو

 نالف ينبو نايعألا ينب ىلع ةوخإلاك « لفسألاو ىلعألا ىلع ىلوملا ظفل نأ ىلع لب كرتشملا

 وآ بألا بلص لامتشا وهو دحاو عمجلا يف ةو[إلا ىنعم نأل ‹ رهاظب سيلو « فايضألا ينبو
 «هيلع معنم لفسألا ىنعم وهو معنم ىلعألا ىنعم نإف كلذك سيل ىلوملا ىنعمو ‹ مهيلع محرلا

 - هللا همحر - فنصملا راشأ هيلإو لوعفملا ىنعم رخآلا يفو « لعافلا ىنعم امهدحأ يف ناكف

 رايتخا اذه «نانثالا عضوم يف دحاو ىنعم اهلمتشي الف اًكرتشم راصف « ةفلتخم ةهجلا نإ : هلوقب

 -فنصملاف ‹ تابثإلا يف الو يفنلا يف ال كرتشملل مومع ال نأ ىلع انباحصأ ةماعو ةمئألا سمش

 . تابثإلا عضوم يف دحاو ظفللا مظتني الف : لاق ةمئألا سمش لاق ام ىلإ لام - هللا همحر

 لوانتي ثيح نالف يلاوم ملكي ال فلح اذإ ام فالخب ) :م : هلوقب فلحلا ةلأسم نع باجأ مث

 يأ :ش ( هيف يفانت الو ) :م يفنلا ماقم ملكن ال هلوق نأل يأ :ش ( يفنلا ماقم هنأل ؛ لفسألاو ىلعألا

 تابثإلا يفو « ليحتسي ال دحاو لحم يف نيفلتخملا يفن يأ ‹ نيفلتخملا يف يفنلا مومع يف

 « ةدحاو ةلاح يف ليحتسي دحاو ىنعم يف ريعشلاو ةطنحلا عامتجا نأ : يزارتألا لاق ليحتسي

 ليحتسي ال نيفلتخم نيموص عامتجا ليحتسي دحاولا مويلا يف اذكو ‹ امهؤافتنا ليحتسي الو

 . لفن الو ضرف موص هيف دجوي ال :لاقی نآ حصیف

 عضوم يف زوجي ال كرتشملا مومع نأ وهو « ةمئألا سمش هيلإ بهذ ام « ةلأسم نع باوجلاو

 نيميلا ىلع لماحلا نأل لب « يفنلا يف هعوقول سيل اًقلطم يلاوملا عم مالكلا كرت نإ تابثإلا

 . ءيشلاك ىنعملا كلذب فلتخم ريغ وهو هضعب

 ةيصولاف : لاق فيكف ‹ فقوتلا همكح نكل « كرتشم ىلوملا ظفل نأ انملس : ليق نإف

 ؟ةلطاب
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 نأل ؛ هدالوأ تاهمآو هوربدم لخدي الو ‹ ضرملاو ةحصلا يف هقتعأ نم ةيصولا هذه يف لخديو

 . هلبق مسالا ققحت نم دب الف ‹ توملا ةلاح ىلإ فاضت ةيصولاو « توملا دعب تبشي ءالؤه قتع

 ‹ دبع هيف لخديو « مزال قاقحتسالا ببس نأل « نولخدي مهنأ :-هللا همحر - فسوي يبأ نعو

 ناك ولو . هزجع ققحت دنع توما ليبق تبشي قتعلا نأل ؛ رح تنأف كبرضأ مل نإ : هالوم هل لاق
 ءةالاوملا يلاوم نود مهدالوأو هوقتعم اهيف لخدي ةالاوم يلاومو يلاوم دالوأو لاوم هل

 . دتعي ال هلثم ىف فقوتلاو نايبلا لبق يصوملا تام اذإ اميف مالكلا نأب : بيجا

 ‹ هقتعأ يذلا ىلوملا ىلإ ةيصولا فرصي نأ وهو « نكمم ىرخأ ةهج نم حيجرتلا : ليق نإف

 بجاولا ىلإ فرصلاو «بودنمف هيلع معنملا قح يف ماعنألا لضف امأو « بجاو معنملا ركش نأل

 ؟ ىنعملا اذهل فسوي يبأ نع يورملا وه امك « بودنملا ىلإ هنم ىلوأ

 ءاهقفلل لاملا نم ثلثلا ةيصوب زاج فرعلا نأ وهو « ىرخأ ةهج نم ةضواعم اهنأب : بيجأ

 وهامك اعرش طورشملاك افرع فورعملاو « ينغلا ىلعألا يفو ءارقفلا لفسألا ىلوملا يف بلاغلاو

 . ىنعملا اذهل « فسوي يبأ نع يورملا

 ىلإ ىصوأ اذإ اميف لخدي يأ :ش ( ضرملاو ةحصلا يف هقتعأ نم ةيصولا هذه يف لخديو ) :م

 تبثي ءالؤه قتع نأل « هدالوأ تاهمأو هوربدم لخدي الو ) :م اعيمج ضرملاو ةحصلا يف قتعملا هيلاوم

 مسالا ققحت نم يأ :ش ( هلبق مسالا ققحت نم دب الف ‹ توملا ةلاح ىلإ فاضت ةيصولاو توملا دعب

 . توملادعب مهقتعو مهقتع دعب الإ متي ال ىلوملا مسا نأل « ققحتي ملو توملا لبق ىلوملا

 يآ :ش ( مزال قاقحتسالا ببس نأل « نولخدي مهنآ -هللا هممحر- فسوي يبآ نعو ) :م

 يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا اهركذ ةياورلا هذهو « داليتسالاو ريبدتلا وهو « مزال ءالولا قاقحتسا

 كبرضأ مل نإ هالوم هل لاق دبع ) :م هيلاومل ءاصيإلا يف يأ :ش ( هيف لخديو ) :م « عماجلا حرش » يف

 مل نإ : هلدبعلا ىلوم لاق :هتروص :ش ( هزجع ققحت دنع توملا لبق تبثي قتعلا نأل رح تنآف

 هنأل « هيلاوم نم هنأل ‹ ةيصولا يف لخدو هتوم لبق قتع هبرضي نآ لبق تامف رح تنأف كبرضأ

 نم سأيلا عوقوو ةلاحلا كلت يف هنم برضلا مدع ققحتل ةايحلا ءازجأ نم ءزج رخآ يف قتعي

 ةيصولا ذوفن تقو هل ىلوم نوكيف ةيصولا ذفنت مث « توما هبقعتي مث هل ىلوم ريصيف « هلوصح

 . اهيوجو

 مهنأل :ش ( مهدالوأو هوقتعم اهيف لخدي ةالاوم يلاومو يلاوم دالوآو لاوس هل ناک ولو ) :م

 ال يأ :ش (ةالاوملا يلاوم نود ) :م هنع يلاوملادالوأ ءالو يفف ‹ حصي ال اذهلو « ةقيقح هيلاوم

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « لحخدي
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 ىلع مهلوانتي مسالا نأل ؛ ءاكرش لكلاو « اًضيآ نولخدي مهنأ :-هللا همحر -فسوي يبآ دنعو

 دقع يلاوملا يفو « ماعنإلا قتعملا يف ةفلتخم ةهجلا : لوقي -هللا همحر -دمحمو . ءاوسلا

 يلاوم مهنأل ؛ يلاوملا يلاوم مهيف لخدي الو « قحأ هل مسالا ناكف « مزال قاتعإلاو «مازتلالا

 مل اذإ ام فالخبو « هنم دجو قاتعإب هيلإ نوبسني مهنأل  مهدالوأو هيلاوم فالخب . ةقيقح هريغ
 . ةقيقحلا رابتعا رذعت دنع هيلإ فرصيف ‹ زاجم مهل ظفللا نأل ؛ يلاومل ا دالوأ الو لاوم هل نكي

 ةقيقحلا نيب عمحجلا رذعتل ‹ ةثرولل يقابلاو ‹ هقتعل فصنلاف يلاوملا يلاومو دحاو قتعم هل ناك ولو

 ‹ زاجملاو

 مهلوانتي مسالا نأل ؛ ءاكرش لكلاو « اًضيأ نولخدي مهنأ :-هللا همحر -فسوي يب دنعو ) :م

 مسالا نأل « ةلطاب ةيصولا نأ : يخركلا نع يكحو لك ءالو ببس رشاب هنأل :ش ( ءاوسلا ىلع

 . ةلاهجلا ناكل حصي الف ةقيقحلا قيرطب قيرف لك لوانتي

 :ش ( مازتلالا دقع يلاوملا يفو ماعنإلا قتعملا يف ةفلنخم ةهجلا : لوقي-هللا همحر - دمحمو ) :م

 يف ةالاوملا يلاومو نيقتعملا يف ةفلتخم ةهجلا تناك امل : لاقيامع باوج اذه :ش ( مزال قاتعإلاو)

 : هلوقب هنع باجأف ‹ ةيصولا لطبي نأ يغبني ناك مازتلالا دنع رخآلا يفو « ماعنإلا امهدحأ

 ‹ خسفلا لمتحي ةالاوملا ءالوو :ش ( قحأ هل مسالا ناكف ) :م خسفلا لمتحي ال مزال قاتعإلاو

 . ةالوملا ىلوم نم قحأو ىلوأ قتعملل ىلوملا مسا ناكف

 ( ةقيقح هريغ يلاوم مهنأل ) :م يلاوملل ةيصولا يف يأ :ش ( يلاوملا يلاوم مهيف لخدي الو ) :م

 هيلإ اوفيضأ اغإو « قتعلا رشاب يذلا وه ةقيقح هالوم نأل « ةقيقح يصوم ا يلاومب اوسيلو :ش

 اذهلو ‹نيلوألا يلاوملل ةقاتع مهئالو ببس وه ام ببس رشاب هنأل 8 اًراجم بيبستلا قيرطب

 اذإ ظفللاو ‹ هيلاوم يلاوم مه اغإو « هيلاومب اوسيل ءالؤه نأل قافتالاب مهنع مسالا يفن حصي

 . زاجملا ىلإ فرصني ال هتقيقحب لمع

 :ش ( هنم دجو قاتعإب ) :م ىلوملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ نوبسني مهنأل ؛مهدالوآو هیلاوم فالخب ) :م

 يصوملل نكي مل اذإ ينعي :ش ( يلاوملا دالوأ الو لاوم هل نكي مل اذإ ام فالخبو ) :م ىلوملا نم يأ

 نإ ينعي :ش ( زاجم مهل ظفللا نأل ) :م يلاوملا يلاومل ةيصولا نوكت مهدالوأ الو ‹ مهقتعأ يلاوم

 رابتعا رذعت دنع) :م زاجملا ىلإ ظفللا فرصنيف يأ :ش ( هيلإ فرصيف ) :م اراجم مهلوانتي ظفللا

 . ءاغلإلا نع لقاعلا مالكل اًتوص زاجملاب لمعلا بجو نكت مل اذإ ةقيقحلا نأل :ش ( ةقيقحلا

 نيب عمحجلا رذعتل ةثرولل يقابلاو ‹ هقتعمل فصنلاف يلاوملا يلاومو دحاو قنعم هل ناك ولو ) :م

 نإف : “عماجلا حرش» يف يباتعلا لاقو . زاجملا يفتنيف ةدوجوم ةقيقحلا نأل :ش ( زاجملاو ةقيقحلا
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 زرحي امنإو ء ازاجم الو « ةقيقح ال هيلاومب اوسيل مهنأل ؛ هوبأ وأ هنبا مهقتعأ لاوم هيف لخدي الو

 . باوصلاب ملعأ هللاو « ءالولاب هيلإ بسن هنأل ؛ ضعبلا قتعم فالخب « ةبوصعلاب مهڻاريم

 امك ةيصولا باب يف عمج نينثالا نأل ثلثلا عيمج اقحتسا نانثا مهدالوأ نم وأ هيلاوم نم ناك

 فصنلاو « عمجلا ىندأ فصن هنأل « ثلثلا فصن يأ « فصنلا هلف ادحاو ناك نإو « ثاريملا يف

 مل نإف « زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلارذعتل ىلوملا ىلاوم ىلإ ال يصوم ا ةثرو ىلإ فرصي رخآلا
 . يلاوملا يلاوم ىلإ فرصي ذئنيحف مهدالوأ نم الو يلاوملا نم دحأ نكي

 :ش ( مهقتعأ لاوم ) :م يلاوملل يلام ثلث هلوق يف يلاوملا يف يآ :ش ( هيف لخدي الو ) :م

 عماجل او « حاضيإلا » يف ركذ امك :ش ( هوبأ وآ هنبا ) :م مهقتعأ باوصلا نكلو « خسنلا يف اذكه

 اغنإو «هركذام قباطي ال هركذ يذلا ليلعتلا نأل « اهريغو « يفاكلا »و ديمح ردصلل « ريبكلا

 : « حاضيإلا » يف ركذ ‹ هنبا وأ هوبأ مهقتعأ نميف حصي

 مهنأل) :م ءيش هنبا يلاومل نكي مل هيلاومل ثلثلاب ىصوأف هنبا هقتعآ یلاومو نبا هل ناک ولو

 ‹ هطخب « ىرت ال» : هتخسن يفو ظفللا تحت اولخدي ملف :ش ( ؟زاجم الو ةقيقح ال هيلاومب اوسيل

 يورامع باوج اذه :ش ( ةبوصعلاب مهاريم زوجي اغنإو ) :م هنبا مهقتعأ دق يلاومب هيف لخدي الو
 اذهلو « اًمكح هيلاوم مهنأل « هءالو ثروو هوبأ تام اذإ لخدت هنبا يلاوم نأ فسوي يبأ نع

 . مهٹاریم زوجي

 قتعمل ا ماقم قتعملا ةبصع ماقآ عرشك نكل « هل ىلوم هنوكل ناك ام ثاريملا هزارتحا ن هنايبو

 ةمحل ءالولا » : لاق عرشلا بحاص هيلع صن ثرويال بسنلاك ءالولا نأل « ثاريملا قح يف

 قيرطب ناكف « لاقتنالا مدع يف حيرص صن وهو « « ثروي الو بهوي الو عابي ال بسنلا ةمحلك

 . ةبوصعلا

 جات لاق :ش ( باوصلاب ملعأ هللاو « ءالولاب هيلإ بسني هنأل ؛ ضعبلا قتسعم فالخب ) :م

 يلاوم نكي ملاذإ هب ديري « حاضيأإلا »و « طوسبملا » يف اذكهو « قتعملا باوصلا :ليق : ةعيرشلا

 : لوقي نأ باوصلاو « باوصب سيلو خسنلا يف عقو اذكه : يقانغسلا لاقو « يلاوملا دالوأ

 يلاوم نيب قرفلا اذهب تبثي هنأل « « حاضيإلا » يف روكذملا وه امك « قتعملا قتعم فالخب
 . ةحيحصلا ةخسنلا يف انركذ ام ىلع هنبا وآ هوبآ مهقتعأ لاوم نيبو ءيلاوملا

 دق لاوم هيف لخديالو» :هلوقب طبتري «ضعبلا قتعم فالخب» :هلوق : يزارتألا لاقو

 فالخب . ةقيقح هالوم هنأل « يلاوملل ةيصولا تحت لخدي ضعبلا قتعم نأ ينعي «هنبا مهقتعأ

 قتعم نأل « امهبهذم ىلعاذه نوكي نأ ىقبي نكلو < ًالصأ هيلاوم اوسيل مهنأل « نبالا يلاوم
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 ` ضعبلا قتعم اذكف « ىلوملل ةيصولا تحت لخدي ال بتاكملاو «بتاكملاك ةفينح يبأ دنع ضعبلا
 لخدي قتعملا قتعم نأ ينعي « قتعملا قتعم فالخب لاقو باتكلا ظفل مهضعب ريغ اذه نعف <
 ازاجم يصوملا ىلإ بسني قتعملا ءالو نأل «مهدالوأ الو يلاوملا نكي مل اذإ يلاوملل ةيصولا تحت

 . ىهتنا . اًراجم الو ةقيقح ال هيلإ بسني ال هنإف ‹ نبآلا قتعم فالخب «
 مهقتعأ يلاوم لخديالو»: هلوق يف ةخسنلا وأ نيحراشلا ضعب ركذو : لمكألا لاقو

 يلاوم هيف لخدي الو : هلوقب اطبترم هلعجو « ضعبلا قتعم فالخب انه اهو « هنبا ظفل تابثإب
 ضعب» هلوقب دارأ هنأل « هنعانركذام رخآ ىلإ يزارتألا مالك لمكألا قاس مث هيبأ مهقتعأ
 يف باتكلا ةخسن حيحصت هيفو : همالك رخآ يف لمكألا لاق مث « يزارتألا“ نيحراشلا
 . ىهتنا . امهبهذم ىلع داریإلا ثیدح نم دعب هيف ناک نإو ‹ نيعضوملا

 . یفخي ال ام ىلع هيف دعب ال : تلق
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 ةرمثلاو ةمدخلاو ىنكسلاب ةيصولا باب
 عفانملا نأل ؛ ادبأ كلذب زوجتو « ةمولعم نينس هراد ىنكسو هدبع ةمدخب ةيصولا زوجتو : لاق

 نوكيو نايعألا يف امك « هتجاحل تامملا دعب اذكف « لدب ريغو لدبب ةايحلا ةلاح يف اهكيلمت حصي

 هيلع فوقوملا يفوتسي امك هكلم ىلع هل ىصوملا اهكلمتي ىتح ةعفنملا قح يف هكلم ىلع اًسوبحم

 ىلع كيلمت اهنإف ء ةيراعلا يف امك ادبؤمو اتقؤم زوجتو ‹ فقاولا كلم مكح ىلع فقولا عفانم

 ( ةرمثلاو ةمدخلاو ىنكسلاب ةيصولا باب ) :م

 غرف الو « هناتسب ةرمثو هدبع ةمدخبو هراد ىنكسب ةيصولا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 نايعألا نع اهجرخأو ضارعألا يه يتلا عفانملا ةيصو نايب يف عرش نايعألا ةيصو نايب نم

 . اهنعاهرخأف ادوجو نايعألا دعب اهنأل

 ‹ ةمولعم نينس هراد ىنكسو هدبع ةمدخب ةيصولا زوجتو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 يبأ نبا دنع الإ ةلغلاباذكو « ملعلا لهأ رثكأ دنع ادبؤمو اًتقؤم ةعفنم اب ةيصولا :ش (زوجتو

 . مودعملاب حصت الو « ةمودعم ةعفنملا نأل « حصت ال : لاق هنإف «ىليل

 توملا دعب هتيصول ارابتعاو ثراولل اكلم نوكي يصوملا توم دعب ةلعلاو ةعفنملا دجو ولو

 ةايحلا ةلاح يف اهكيلت حصي عفانما نأل ؛ ادبأ ) :م ةروكذم ا ءايشألا ءاصيإب يأ :ش ( كلذب ) :م زوجتو

 :ش ( هتجاحل تامملا دعب اذكف ) :م ةراعإلا يفامك :ش ( لدب ريغو ) :م ةراجّإلا يف امك :ش ( لدبب

 يف عفانملا كيلمت حصي امك يأ :ش ( نايعألا يف امك ) :م طيرفتلا نم هنم طرف ام ضعب يقالت يهو

 . ةراعإلاو ةراجإلا وحن نايعألا يف ةايحلا

 ةعفنملا قح يف ) :م يصوملا كلم يأ :ش ( هكلم ىلع اسوبحم ) :م نيعلا يأ :ش ( نوكيو ) :م

 ( فقاولا كلم مكح ىلع فقولا عفانم هيلع فوقوملا يفوتسي امك هكلم ىلع هل ىصوملا اهكلمتي ىتح

 ' يصوملا كلم مكح ىلع ةثداحلا عفانملا ءافيتسا امهنم ًالك نأ ثيح نم امهنيب هيبشتلا هجو :ش

 هذه كلذكو ةعفنملاب قدصتلاو فقاولا كلم ىلع نيعلا سنج فقاولا نأ تفرع دقو « فقاولاو

 كلم ىلإ دوعت ةتقؤم تناك اذإ هذه نأ الإ ةعفنم اب ةيصولاو يصوملا كلم ىلع نيعلا سبح ةيصولا
 ۰ . تقولا ءاضقنا دعب ةثرولا

 نيع نأب :ش ( اتقؤم ) :م هنوك لاح ةروكذمل ا ءايشألا هذهب ءاصيإلا يآ :ش ( زوجتو ) :م

 ( ةيراعلا يف امك ) :م أدبؤم هنوك لاحو يأ :ش ( ادبؤمو ) :م نينسلا وأ رهشألا وأ مايألا نم اًتقؤم

 ىلع كيلمت ) :م ةيراعلا نإف يأ :ش ( اهنإف ) :م تقو ريغب زوجيو « تقوب ةتقؤم زوجت اهنإف :ش
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 ال ضرع ةعفنملاو « ىقبت نيع يف كلذو « ثروملا هكلمتي اميف ةفالخ هنأل ؛ ثاريملا فالخب انلصأ

 . امهلمشي ىنعملاو ‹اهمكح ذخأف ‹ ةعفنملا لدب هنأل ؛ رادلاو دبعلا ةلغب ةيصولا اذكو « ىقبي

 ال ثلثلا يف هل ىصوملا قح نأل ‹ همدخيل هيلإ ملسي ثلثلا نم دبعلا ةبقر تجرخ نإق :لاق

 ثلثلا يف هقح نأل ؛ اموي هل ىصوملاو نيموي ةثرولا مدخ هريغ هل لام ال ناك نإو . ةثرولا همحازي

 ‹ نيعلا يف ةيصولا يف امك ‹ نيثلثلا يف مهقحو

 ءاًضيأ يخركلا لوق وهو عفانملا ةحابإ هدنع اهلصأ نإف ‹« يعفاشلا لصأ نع هب زرتحا :ش ( انلصأ

 . اهتراجإ كلم اهل اكيلمت ناك ولو هراعتسا ام ةراجإ ريعتسملا كليب ال ىتح

 هلثم عبتتسي ال ءيشلاو « ةراعإلا نم مزلأو ىوقأ اهنأل اهتراجإ زجي مل اغإ : لوقن نحنو
 اهتراعإ ريعتسملل زوجيف عفانملا كيلمت ةراعإلا تناك اذإو « ىوقألا عبتتسي ال نأ ىرحألابف

 . ةيراعلا باتك يف ىفوتسم رم دقو « تزاج امل ةحابإ تناك ولو « هريغخل

 يف ثاريملا يرجي ال ثيح ثاريملا فلاخت ةيصولا نأ اذهب دارأ :ش ( ثاريملا فالخب ) :م

 :ش ( ةفالخ ) :م ثرإلا يأ ‹ ثاريملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةبقرلا نود ةمدخلا يهو ةعفنملا

 ‹ هل اكلم ناك اميف ينعي :ش ( ثروملا هكلمتي اميف ) :م ثروملا ماقم ثراولا موقي نأ اهريسفتو

 ضرع ةعفنملاو « ىقبت نيع يف كلذو ) م : هلوق ینعم رهو « نیتقو یقبی ال امیف الإ روصتی ال اذهو

 ةراجإلا ةلزنب دقعلا كلم باجيإ اهنإف ‹ ةيصولا فالخب « نيتقو ىقبياميف :ش ( ىقييال

 . ةراعاإلاو

 ةمدخب ةيصولا زوجت امك :ش ( رادلاو دبعلا ةلغب ةيصولا ) :م زوجت كلذكو يأ :ش ( اذكو ) :م

 يأ :ش ( اهمكح ذخأف « ةعفنملا لدب ) :م ةلخب ءاصيإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م رادلا ىنكسو دبعلا

 ةيصولا زاوج لمشي يأ :ش ( امهلمشي ) :م يصولا ةعامج وهو :ش ( ىنعملاو ) :م ةعفنملا مكح

 . رادلا يف كلذكو « هتمدخب اهزاوجو دبعلا ةلغب

 ىصوأ اذإ ينعي :ش ( كلثلا نم دبعلا ةبقر تجرخ نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 قح نأل «همدخيل ) :م هل ىصوملا ىلإ دبعلا ملسي يأ :ش ( هيلإ ملسي ) :م ادبؤم دبعلا ةمدخب

 . ثلثلا يف مهل قح ال مهنأل :ش ( ةثرولا همحازي ال ثلثلا يف هل ىصوملا

 م هتمدخب ىصوملا دبعلا ريغ يأ :ش ( هريغ ) :م يصوملل يأ :ش ( هل لام ال ناك نإو ) :م

 ىصوملا قح يأ :ش ( هقح نأل ؛ اًموي ) :م هل ىصوملا مدخ يأ :ش ( هل ىصوملاو نيموي ةثرولا مدخ)

 يأ :ش ( نيعلا يف ةيصولا يف امك « نيثلثلا يف ) :م ةثرولا قحو يأ :ش ( مهقحو ثلثلا يف ) :م هل

 .هريغ هل لام الو نيع يف ثلثب ىصوأ اذإ اميف نيثلثلاو ثلثلاب هل ىصوملا عم نومسقي مهنأ امك
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 ةيصولا فالخب ‹ نرقحلل ءافيإ ةاياهملا ىلإ انرصف « أزجتي ال هنأل ؛ ءازجأ دبعلا ةمسق نك الو

 نكي هنأل ؛ عافتنالل اًئالثأ رادلا نيع مسقت ثيح ثلثلا نم جرخت ال تناك اذإ رادلا ىنكسب

 ولو « اًنامز امهدحأ ميدقت ةأياهملا يفو « اًناذو اًتامز امهنيب ةيوستلل لدعأ وهو « ءازجألاب ةمسقلا

 لدعألا وهو لوألا نأ الإ مهل قحلا نأل ؛ اضيأ زوجت نامزلا ثيح نم ةأياهم رادلا اومستقا

 نأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . رادلا يشلث نم مهيديأ يف ام اوعيبي نأ ةثرولل سيلو «ىلوأ

 نأب رادلا عيمج ىنكس يف تباث هل ىصوملا قح نأ : لوألا هجو . مهكلم صلاخ هنأل ؛ كلذ مهل
 برخ اذإ مهيديآ يف اميف ةمحازملا قح هل اذكو . ثلثلا نم رادلا جرختو « رخآ لام تيملل رهظ

 كلذ لاطبإ نمضتي عيبلاو « هدي يف ام

 ىصوملا قح يأ :ش ( نيقحلل ءافيإ ةأياهملا ىلإ انرصف « أزجتي ال هنأل ؛ ءازجأ دبعلا ةمسق نكمت الو ) :م

 . نامزلا ثيح نم ةدملا يف هب راشملا ةًاياهملاو ‹ ةثرولا حو هل

 انالثأ رادلا نيع مسقت ثيح ثلثلا نم جرخت ال تناك اذإ رادلا ىنكسب ةيصولا فالخب ) :م

 يأ :ش (امهنيب ةيوستلل لدعأ ) :م رادلا نيع مسق يأ :ش ( وهو ءازجألاب ةمسقلا نكي هنأل ؛ عافتنالل

 . مهنيب ةيوستلا لصحبي هنأل ةثرولا نيبو هل ىصوملا نيب
 يفوتسي دحاو لك نأل ‹ نامزلا ثيح نم يأ :ش ( اًنامز ) :م ةثرولاو هل ىصوملا نيب يأ

 وهو تاذلا ثيح نم يآ :ش ( اًتاذو ) :م هبحاص يفوتسي يذلا تقولا يف ىنكسلا نم هبيصن

 . رهاظ

 امهدحأ دقت امهيف نأل نامزلا ثيح نم يأ :ش ( اًتامز امهدحأ ميدقت ةأياهملا يفو ) :م

 ىلع رتاهت اذه عم نكلو « ءازجألاب ةمسقلا رذعت دنع الإ اهيلإ راصي الف « اًتامز رخآلا ىلع
 ثيح نم ةأياهم رادلا اومستقا ولو ) :م :هلوقب راشأ هيلإو « اًضيأ زاج نامزلا ثيح نم ةمسقلا

 دحاو لك نأانركذ ال :ش ( ىلوأ لدعألا وهو لوألا نأ الإ مهل قحا نأل ؛اًضيأ زوجت نامزلا

 يف ام اوعيسي نأ ةثرولل سيلو ) :م هبحاص هيفوتسي يذلا تقولا يف ىنكسلا نم هبيصن يفوتسي
 . ةياور يف - هللا مهمحر - دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( رادلا يثلث نم مهيديأ

 يف دمحأ لاق هبو :ش ( مهكلم صلاخ هنأل « كلذ مهل نأ : - هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م

 ؛رخآ لام تیملل رهظ ناب رادلا عیمج ینکس يف تباث هل یصوملا قح نأ لوألا هجو ) :م هنع صوصنملا

 هل یصوملا ىلإ يأ :ش ( هلاذكو ) :م اهعيمج ىنکسب قحأ وه ناکو :ش ( ثلثلا نم رادلا جرختو

 هل ىصوملا دي يف يأ :ش ( هدي يف ام برخ اذإ مهيديآ يف اميف ) :م ةثرولا عم :ش ( ةمحازملا قح) :م

 :م ةمحازملا قح يأ :ش ( كلذ لاطبإ نمضتي ) :م مهيديأ يف اميف ةثرولا عيب يأ :ش ( عيبلاو ) :م
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 ىصوملل قحلا بجوأ يصوىملا نأل . ةثرولا ىلإ داع هل ىصوملا تام ناك نإف : لاق . هنع اوعنمف

 كلم نم ءادتبا اهقحتسا هل ىصوملا ثراو ىلإ لقتنا ولف « هكلم مكح ىلع عفانملا يفوتسيل هل

 ؛ةيصولا تلطب يصوم ا ةايح يف هل ىصوملا تام ولو . زوجي ال كلذو « هتاضرم ريغ نم يصولملا

 وأ هسفنب همدختساف هراد وأ هدبع ةلغب ىصوأ ولو . لبق نم هانيب ام ىلع توملاب قلعت اهباجيإ نأل
 ال هنأ : حصألاو « دوصقملا ليصحت يف اهنيعك عفانما ةميق نأل ؛ كلذ زوجي :ليق « هسفنب اهنكس

 نارياغتم امهو « عفانملا ءافيتسا اذهو « اهب ةيصولا تبجو دقو ريناند وأ مهارد ةلغلا نأل ؛ زوجي

 ‹ اهلالغتسا دعب هنم دادرتسالاب ةلغلا نم هؤادأ مهنكمي نيد رهظ ول هنإف ‹ ةثرولا قح يف ناتوافتمو

 دبعلا رجاؤي نأ ىنكسلاو ةمدخلاب هل ىصوملل سيلو « اهنيعب اهئافيتسا دعب عفانملا نم مهنكمي الو
 :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو . رادلا وأ

 . عيبلا نع ةثرولا عنم يأ :ش ( هنع اوعنمف)

 بجوأ ىصوملا نأل ؛ ةثرولا ىلإ داع هل ىصوملا تام ناك نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( ءادتبا اهقحتسا هل ىصوىملا ثراو ىلإ لقتنا ولف « هكلم مكح ىلع عفانملا يفوتسيل هل ىصوملل قحا

 يف هل ىصوملا تام ولو . زوجي ال كلذو « هناضرم ريغ نم يصوملا كلم نم ) :م ءادتبالا يف يأ :ش

 توجب قلعتي ةيصولا باجيإ نأل يأ :ش ( توىملاب قلعت اهباجيإ نأل ؛ ةيصولا تلطب يصوملا ةايح
 رارقإلا زاوج نيب قرفلا نايب يف ةيصولا ةلاح رابتعا :ش ( لبق نم هانيب ام ىلع ) :م يصوم ا

 . توملادنع باجيإ اهنأل « ةيصولا نالطبو

 وأ هسفنب ) :م دبعلا هل ىصوملا مدختساف يأ :ش ( همدختساف هراد وأ هدبع ةلغب یصوأ ولو ) :م

 رهاظ يف اذه ركذي مل : يباجيبسألا لاق :ش ( كلذ زوجي : ليق هسفنب ) :م رادلا يأ :ش ( اهھنکس

 نأل) :م فاكسإلا ركب وبأ لاق هبو ‹ كلذ زوجي : مهضعب لاقف هيف خياشملا فلتخاو « ةياورلا

 ( زوجي ال هنأ : حصألاو ) :م رادلا وأ دبعلاب عافتنالا وهو :ش ( دوصقملا ليصحت يف اهنيعك عفانملا ةميق

 ةيصصولا تبجو دقو ريناند وأ مهارد ةلغلا نأل ) :م :- هللا همحر - دیعس نب رکب وبآ لاق هبو :ش

 :ش ( عفانملا ءافيتسا ) :م هسفنب ىنكسلاو هسفنب مادختسالا يأ :ش ( اذهو ) :م ةلغلاب يأ :ش (اهب

 يف ناتوافتمو ) :م رهاظ وهو :ش ( نارياغتم ) :م عفانملاو ةلغلا يأ :ش ( امهو ) :م رادلاو دبعلا نم

 نم يأ :ش ( هنم دادرتسالاب ةلغلا نم هؤادأ مهنكمي ) :م تيم ا ىلع :ش ( نيد رهظ ول هنإف « ةثرولا قح
 :ش ( اهنيعب اهئافيتسا دعب عفانملا نم ) :م دادرتسالا يأ :ش ( مهنكمي الو اهلالغتسا دعب) :م هل ىصوملا

 . عفانملا نيعب يأ

 : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . رادلا وأ دبعلا رجاؤي نأ ىنكسلاو ةمدخلاب هل ىصوملل سيلو ) :م
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 نايعألاك اهنأل لدب ريغ وأ لدبب هريغ نم اهكيلمت كلميف ةعفنملا كلم ةيصولاب هنأل ؛ كلذ هل

 لدب ريغب كيلمت ةيصولا نأ : انلو . كيلمتب سيلو هلصأ ىلع ةحابإ اهنأل ةيراعلا فالخب .هدنع

 ةلاح يف لدب ريغب كيلمت اهنإف « ةراعإلاب ًارابتعا لدبب هكيلمت كلمي الف توملا دعب ام ىلإ فاضم
 نأ : هقيقحتو ءاذه اذك « لدبي كيلمت اهنأل ةراجإلا ريعتسملا كلي الو ءانلصأ ىلع ةايحل ا

 ةيصولاو لقألاب رثكألاو فعضألاب ىوقألا كلم الو « مزال ريغ لدب ريغبو مزال لدبب كيلمتلا

 اذهلف « عوجرلا هتك ال توملا دعب عربتملاو  هريغل ال عربتملل عوجرلا نأ الإ « مزال ريغ عربت
 لاملاب اهكيلمت يفو ء انلصأ ىلع لامب تسيل ةعفنملا نألو « مزال ريغف هعضو يف وه ام عطقنا

 ًاعبت اهكلمي نمل ةيالولا هذه تبثت امن إف ‹ ةضواعملا دقع ىف ةاواسملل ًاقيقحت اهيف ةيلاملا ةفص ثادحإ

 وأ « ةبقرلا كلم

 ةيصولاب) :م هل ىصوملا نأل يأ :ش ( هنأل ):م - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هبو :ش ( كلذ هل

 يفو نايعألاك ةعفنملا نأل :ش ( نايعألاك اهنأل « لدب ريغ وأ لدبب هريغ نم اهكيلمت كلميف ةعفنملا كلم

 نع ضايتعالا حصي كلذكف « لدب ريغب وآ لدبب نيعلا كلب ءاوس هنع ضايتعالا حصي نيعلا
 . يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع ) :م اهكلمت اذإ ةعفنملا

 (هلصأ ىلع ةحابإ ) :م ةيراعلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م زوجي ال ثيح :ش ( ةيراعلا فالخب ) :م

 دعب ام ىلإ فاضم لدب ريغب كيلمت ةيصولا نأ : انلو . كيلمتب سيلو ) :م يعفاشلا لصأ ىلع يأ :ش

 ‹ كيلمتلا ظفلب دقعنت اذهلو :ش ( لدب ريغب كيلمت اهنإف « ةراعإلاب ؟رابتعا لدبب هكيلمت كلمي الف « توما

 الفو « انلصأ ىلع ةايحلا ةلاح يف ) :م ةحيحص ةيراع تناك رادلا هذه ةعفنم كتكلم : لاق ول ىتح

 ريغ لدب ريغبو « مزال لدبب كيلمتلا نآ : هقيقحتو . اذه اذك « لدبب كيلمت اهنأل ؛ ةراجإلا ريعتسملا كلي

 ال عربتملل عوجرلا نآ الإ مزال ريغ عربت ةيصولاو لقألاب رثكألاو فعضألاب ىوقألا كلي الف « مزال

 دعب ةمزال ريصت نكل <« ءادتبا ةمزال ريغ تناك نإو ةيصولا لاقي امع باوج اذه :ش ( هريغل

 يأ « هريغب ال عربتملل نوكي انإ عوجرلا نإ :هلوقب باجأف « ذئنيح عوجرلا اهلوبق مدعل توما
 . نوکیال

 يآ :ش ( وهام عطقنااذهلف ) :م تولا دعب :ش ( عوجرلا هنكمي ال توملا دعب عربتملاو ) :م

 م ةيلصألا تاعوضوملل رابتعالاو :ش ( مزال ريغف هعضو يف ) :م ءاصيإلا ليوأت ىلع ةيصولا
 :م ةعفنملا يف يأ :ش ( اهيف ةيلاملا ةفص ثادحإ لالاب اهكيلمت يفو « انلصأ ىلع لاب تسيل ةعفنملا نألو)

 يف ةيلاملا ةفص ثادحإ ةيالو ينعي :ش ( ةيالولا هذه تبلت اغإف « ةضواعملا دقع يف ةاواسملل اًقيقحن )

 وآ ) :م اهكلم نمض يف يأ :ش ( ةبقرلا كلم اًعبت ) :م عفانملا كلمت نمل يأ :ش ( اهكلمي نمل ) :م عفانملا
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 ريغب ةدوصقم اهكلقت اذإ امأ « اهكلمت يتلا ةفصلاب اهل اكلم نوكي ىتح ةضواعملا دقعب اهكلمي نمل

 ةمدخلل هلهأ ىلإ هجرخيف ةفوكلا ريغ ىف هلهأو هل ىصوملا نوكي نأ الإ ةفوكلا نم دبعلا جرخب

 اذإف « يصوملا دوصقم نم فرعي ام ىلع ذفنت اغإ ةيصولا نأل ؛ ثلثلا نم جرخي ناك اذإ كلانه
 يف اوناك اذإو ‹ رفسلا ةقشم همزلي نأ نودب هيف هتمدخ نم هنکمي نآ هدوصقمف هرصم يف اوناک

 زوجي هراد ةلغب وأ هدبع ةلغب ىصوأ ولو . مهمدخيل هلهأ ىلإ دبعلا لمحي نأ هدوصقمف هريغ

 هنأل ؛ اضيأ

 رجاؤي نأ رجأتسملل زوجي هنإف « ةراجإلاك :ش ( ةضواعملا دقعب ) :م عفانملا يأ :ش ( اهکلمي نل

 نوكي ىتح ) :م لمعتسملا فالتخاب فلتخي امن نيعلا تناك اذإ هريغ نم اهتعفنم كليو « نيعلا
 يفال :ش ( ضوع ريغب ةدوصقم ) :م عفانملا ي :ش ( اهكلعت اذإ امأ « اهكلمت يتلا ةفصلاب اهل اكلم

 ال اذهو « ینعم هکلمت امن رثکأ المن ناک ):م ةراجإلاب :ش ( ضوعب اهکلم مث ) :م رخآ ءيش نمض
 . فعضألاب ىوقألا كلي ال لاق ام ىلع ءانب ينعي :ش ( زوجي

 . ةضواعم لا دقعب الو هتبقر كلم اًعبت هتعفنم كل ال هنإف « هسفن رحلا ةراجإب هيلع ضرتعاو
 . لدبب اهکل نأ هل زوجيو

 ةيصولا زوجي ةعفنم ةقفنلاب هدارم ةيصولا يف - هللا همحر - فنصملا مالك : نأب بيجأو
 . هيلع ادراو نوكي الف « كلذك تسيل رحلا ةعفنمو ءاهب

 ةفوكلا لهأ نم لجر ىصوأ اذإ ينعي :ش ( ةفوكلا نم دبعلا جرخي نآ هل ىصوملل سيلو ) :م
 رخآ عضوم ىلإ ةفوكلا نم هتمدخب ىص وما دبعلا اذه جرخي نأ ديزل سيلف ًالثم ديزل هدبع ةمدخب
 :ش ( كلانه ةمدخلل هلهأ ىلإ هجرخيف ةفوكلا ريغ يف هلهأو هل ىصوملا نوكي نأ الإ ) :م هيف همدختسي

 ( ثلثلا نم جرخي ناك اذإ ) :م اًقلطم هجارخإ هل : - هللا مهمحر - روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاقو
 نال) :م ةثرولا ةزاجإب الإ هلهأ ىلإ جارخإلا هل سيل هنإف ثلثلا نم جرخي مل اذإ امع هب زرتحا :ش
 يف ) :م هلهأو هل ىصوملا يأ :ش (اوناك اذإف ‹ يصوملا دوصقم نم فرعي ام ىلع ذفنت انإ ةيصولا
 نودب) :م هرصم يف يأ :ش ( هيف هتمدخ نم هنکمی نآ هدوصقمف ) :م يصوم ا رصم يف يأ :ش ( هرصم
 نأ هدوصقمف ) :م يصوم ا رصم ريغ يف يأ «هرصم :ش ( هريغ يف اوناك نإو « رفسلا ةقشم همزلي نآ
 . لاجحلا ةلالدب مولعم اذهو :ش ( مهمدخيل هله ىلإ دبعلا لمحي

 دبعلا ةمدخب يصوي نأ زوجي امك يأ :ش ( اًضيأ زوجي هراد ةلغب وأ هدبع ةلغب ىصوآ ولو ) :م
 الو « لاملا وهو رجلا ركذب هركذ وأ « لالا ليوأت ىلع ةلغلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م رادلا ىنكسو
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 وأ مهارد هنأل ؛ ةقيقح نيع هنأو فيك « هب ةيصولا زاوج يف ةعفنملا مكح ذخأف « ةعضنملا لدب

 لام نيع هنأل ‹ ةنسلا كلت ةلغ ثلث هل ناك هريغ لام هل نکی مل ولو. یلوأ زاوحلاب ناکف « ریناند

 يذلا وه نوكيل ةثرولا نيبو هنيب رادلا ةمسق هل ىصىملا دارأ ولف ‹ ءازجألاب ةمسقلا لمتحي

 هل ىصوملا : لوقي هنإف .-هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور يف الإ كلذ هل نكي مل اهلل لغتسي

 ىلع ىنتبت ةمسقلاب ةبلاطملا لوقن انآ الإ ء هل ىصوملل كلذكف « كلذ كيرشللو ثراولا كيرش
 اغنإو ‹ رادلا نيع يف هل قح الو . بلاطملا وه ذإ « ةمسقلا هيقالي اميف هل ىصوملل قحلا توبث

 وهو « هتبقرب رخآلو هدبع ةمدخب هل ىصوأ ولو . رادلا ةمسقب ةبلاطملا كلمي الف ةلغلا يف هقح

 لکل بجوأ هنأل ؛ ةمدخلا بحاصل اهيلع ةمدخلاو ةبقرلا بحاصل ةبقرلاف ‹ ثلثلا نم جرخي

 ةلاحلا هذه ربتعتف ‹ رخآلا ىلع امهدحأل هنم ًافطع ًامولعم ًائيش امهنم دحاو

 زوجي ال فيك يأ :ش ( فيك هب ةيصولا زاوج يف ةعفنملا مكح ذخأف « ةعفنلا لدب ) :م اًقالخ هيف ملعن

 ناكف ‹ ريناند وأ مهارد هنأل ) :م لالا ليوأت ىلع ةلغلا نأ لاحلاو يأ :ش ( ةقيقح نع هنأو ) :م

 ةمدخلا نأل « ةمدخل اب ءاصيإلا نم زاوجلا ىلإ برقأ ةلغلاب ءاصيإلا ناكف يأ :ش ( ىلوأ زاوحل اب

 ءاصيإلا زاج اذإف ‹ ىليل يبآ نبا لوق ىلع زجي ملاذهلو « ةينيعلا اهيف تسيل ةصحب ةعفنم
 وأ مهاردلا يهو نيع لام نع ةرابعاهنأل « ىلوألا قيرطلاب ةلغلاب ءاصيإلا زاج ةمدخلاب

 .ريناندلا

 امك ليوأتلا ىلع رئامضلا يف ريكذتلاو « ةلغلا ريغ يآ :ش ( هريغ لام هل نكي مل ولو ) :م

 ةثرولازجي مل اذإ ينعي :ش ( ةنسلا كلت ةلغ ثلث ) :م هل ىصوملل يأ :ش ( هل ناك ) :م انركذ

 رادلا ةمسق هل ىصوملا دارأ ولف « ءازجألاب ةمسقلا لمتحي لام نيع هنأل ) :م هدبع ةلغب ةيصولا تناكف

 (-هللا همحر - فسوي يبآ نع ةياور يف الإ كلذ هل نكي مل اهثلث لغتسي يذلا وه نوكيل ةثرولا نيبو هنيب

 لوقي ) :م فسوي ابأ نإف يأ :ش ( هنإف ) :م « يفاكلا » حرش يف يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ :ش

 ىصوملل زوجي :ش ( كلذكف ) :م ةمسقلا بلط يأ :ش ( كلذ كيرشللو ثراولا كيرش هل ىصوملا

 . ةمسقلا بلط :ش (هل

 وه ذإ ‹ ةمسقلا هيقالي اميف هل ىصوملل قحلا توبث ىلع ىنتبت ةمسقلاب ةبلاطملا لوقن انأ الإ ) :م

 هل ىصوأ ولو . رادلا ةمسقب ةبلاطملا كلم الف ةلغلا يف هقح امنإو « رادلا نيع يف هل قح الو « بلاطلا

 جرخي وهو ) :م دبعلا ةبقرب يأ :ش ( هتبقرب ) :م رخآ صخشل یصوأ يأ :ش ( رخآلو هدبع ةمدخب

 هنأل ءةمدخلا بحاصل اهيلع ةمدخلاو « ةبقرلا بحاصل ةبقرلاف ) :م لاحلل هيف واولا :ش ( ثلثلا نم

 : هلوق فطع هنأ هانعم :ش ( رخآلا ىلع امهدحأل هنم اًفطع اًمولعم اًئيش امهنم دحاو لكل بجوأ

 لاح يأ :ش ( ةلاحلا هذه ربتعتف ) :م هدبع ةمدخب هل ىصوأ :هلوق ىلعو < ءارلاب هتبقرب رخل
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 تراصل ءيشب ةبقرلا يف صوي مل ولف ةمدخلا بحاصل ةيصولا تحص امل مث « دارفنالا ةلاحب

 ةيصولا ذإ رخآ ناسنإل ةبقرلاب ىصوأ اذإ اذكف ‹ هل ىصوملل ةمدخلا نوك عم ةثرولل ًاثاريم ةبقرلا

 ةمآأب ىصوأ اذإ ام وهو « رئاظن اهلو . توما دعب امهيف تبثي كلم ا نإ ثيح نم ثاريملا تخأ

 هذه :لاق وأ ‹ هصفب رخآلو متاخب لجرل ىصوأ وأ « ثلثلا نم جرخت يهو اهنطب يف ابو لجرل

 امك ناك ‹ نالفل رمثلا نم اهيف امو نالفل ةرصوقلا

 اميف امهنيب ةكراشملا ققحتت الف « ىرحخألا نع نيتيصولا ىدحإ :ش ( دارفنالا ةلاحب ) :م فطعلا

 . امهنم دحاو لكل بجوأ

 ةلاح نم هلبق امل ريسفتلاو نايبلاك « :ش ( ةمدخلا بحاصل ةيصولا تحص امل مث ) :م :هلوقو

 ( هل ىصوملل ةمدخلا نوك عم ةثرولل اًئاريم ةبقرلا تراصل ءيشب ةبقرلا يف صوبي مل ولف ) :م دارفنالا

 ةبقرلاب هل ىصوملل ةبقرلا نوكي :ش ( رخآ ناسنإل ةبقرلاب ىصوأ اذإ اذكف ) :م كارتشا ريغ نم :ش

 تبشي كلما نإ ثيح نم ثاريملا تخأ ةيصولا ذإ) :م رخآ ناسنإل ةبقرلاب ىصوأ اذإ اذكف «ةصاحخ

 قح كردأ نوكي نأ امإ رخآل هحبقربو صخشلا ةمدخب ىصوملا دبعلا مث :ش ( توما دعب امهيف
 قافتالاب نأل ‹ ةمدخلا كردي نأ ىلإ ةبقرلاب هل ىصوملا ىلع ةعفنم ىناثلل ناك نإف « ال وأ ةمدخل ا

 . ةبقرلا بحاصل ةعفنم كلذو « نيعلا ومنت هيلع
 نم نكمتي اغنإ هنأل « ةمدخلا هل نم ىلع ريبكلا ىف ةعفنملاو . ريبكلاك راص ةمدخلا كردأ اذإف

 ىلإ هدر هيلع قافتالا ناك نإو « هب الإ ةمدخلا ىلع ىوقيال دبعلا ذإ « هيلع قافتالاب همادختسا

 . ريعملا عم ريعتسملاك ةبقرلا هل نم

 بحاص ىلع هتوسكو هتمدخل ىصوملا دبعلا ةقفن يشاترمتلل « عماجلا »و « طوسبملا » يفو

 لاقو . ةياور يف - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا باحصأ نم يرخطصالا لاق هبو « ةمدخلا

 : - هللا همحر -يعفاشلل لوق يفو « ةبقرلا بحاص ىلع : امهبهذم رهاظ يف دمحأو يعفاشلا

 . لالا تيب يفف في مل نإف «هبسك يف بجي

 نأ ةمدخلا بحاص ىبأ ول :« طيحملا» ىفو . ةمدخلا هل نم ىلع ءادفلاف ةيانج ىنج نإو

 ۰ . ةيصولا بلطيو هعفدي وأ ةبقرلا بحاص هادف هيدفي

 اذإ ام وهو ):م ةحضاو فنصملا اهركذ :ش ( رئاظن ) :م ةلأسملا هذهبو يأ :ش ( اهلو ) :م

 ) :م ةمألا يأ :ش ( يهو ) رخآل :م اهنطب يف اب ىصوأ يأ :ش ( اهنطب يف ابو لجرل ةمأب ىصوأ

 دیدشتلاب :ش ( ةرصوقلا هذه : لاق وأ هصفب رخاآلو متاخب لجرل ىصوأ وأ ثلثلا نم جرخت

 الو یصوآ امک ناک نالفل رمثلا نم اھیف امو نالفل ) :م بضقلا نم ذختي رمتلا يهو ‹فيفختلاو
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 دحأ لصف اذإ امأ« اهلك لئاسملا هذه يف فورظلا يف فرظلا بحاصل ءيش الو ىصوأ
 : دمحم لوق ىلعو « -هللا همحر -فسوي يبأ دنع باوجلا كلذكف اهيف رخآلا نع نيباجبإلا
 همحر - فسوي يبأل . اهتاوخأ يف كلذكو « نافصن امهنيب دلولاو « اهب هل ىصوملل ةمألا
 اهب هل ىصوملل ةمألا باجيإ لوألا مالكلا نم هدارم نأ نوبت يناشلا مالكلا يف هباجيإي نأ :-هللا

 ةايح لاح يف ًائيش مزلت ال ةيصولا نأل ؛ الوصفم ناك نإو حيحص هنم نايبلا اذهو « دلولا نود
 - دمحمو . ةمدخلاو ةبقرلا ةيصو ىف امك ءاوس لوصوىملاو هيف لوصغفملا نايبلا ناكف « يصوىملا
 ‹ اهنطب يف امو اهلوانتي ةيراجلا مسا كلذكو « صفلاو ةقلحلا لوانتي متاخلا مسا نأ :- هللا همحر

 . كلذك ةرصوقلا مساو

 ‹ رمتلاو صفلاو دلولا وه فورظملا :ش ( اهلك لئاسملا هذه يف فورظملا يف فرظلا بحاصل ءيش

 رحآلابأل وصوم نيباجيإلا دحأ ناك اذإ اذه

 باوجلا كلذكف ) :م لئاسملا هذه يف يآ :ش ( اهيف رخآلا نع نيباجيإلا دحأ لصف اذإ امآ ) :م

 فورظملا يف فرظلا بحاصل ءيش الو « ىصوأ امك ناك يأ :ش (- هللا همحر -فسوي يبآ دنع

 :ش ( اهتاوخآ يف كلذكو « نافصن امهنيب دلولاو اهب هل ىصوملل ةمألا دمحم لوق ىلعو ) :م

 . يكاكلا هلاق « كلذك رمتلا عم ةرصوقلاو « صفلا عم متاخلا وهو اهيتخأ يف باوصلاو

 دارآو « رخآل اهنطب يف ابو لجرل ةمألاب ةيصولا ةلأسم تاوحخأ يأ : يزارتألا لاقو

 ‹ فوصلا عم ةاشلا ةلأسمو « رمتلا عم ةرصوقلا ةلاأسمو « صفلا عم متاحا ةلأسم اهتاوخأب

 ضرألاو « كلذ لثم رمتلاو ناتسبلاو « ةيلحلا عم فيسلا ةلأسمو « ءانبلا عم رادلا ةلأسمو

 . كلذ لثم لخنلاو

 لوألا مالكلا نم هدارم نأ نيبت يناشلا مالكلا يف هباجيإب نأ : - هللا همحر - فسوي يبأل ) :م

 مزلت ال ةيصولا نأل ؛ الوصفم ناك نإو حيحص هنم نايبلا اذهو « دلولا نود اهب هل ىصوملل ةمألا باجيإ
 ( ةمدخلاو ةبقرلا ةيصو يف امك « ءاوس لوصوملاو هيف لوصفملا نايبلا ناكف « يصوم ا ةايح لاح يف اًتيش

 مكحلا يف ءاوس لوصغملاو لوصوملا كانه نإف :ش

 فسوي وبأ هب لدتسا امع باوجلاو ‹ دمحم ليلعت ريخأت :ش (:- هللا همحر -دمحملو ) :م

 لوانتي متاخلا مسا نأ ) :م :دمحم لوق ىلع لومعملا نأ ىلع ليلد « طوسبملا » يفو . باتكلا يف

 قلطي ينعي :ش ( كلذك ةرصوقلا مساو « اهنطب يف امو اهلوانتي ةيراحل ا مسا كلذكو « صفلاو ةقلحلا

 . اعيمج فرظلاو رمتلا ىلع

۹ 



 يف عمتجا دقف صاخلا ةلزنمب ةطاحإلا ليبس ىلع مكحلا توبث هبجوم يذلا ماعلا نأ انلصأ نمو

 نوكي الو ‹« نيفصن امهنيب صفلا لعجيف « ةدح ىلع باجيإب ةيصو امهنم لكو ناتيصو صفلا

 عم ةمدخلا فالخب متاخلاب يناثلل ىصوأ اذإ امك « لوألا نع اعوجر ىناثلل هيف ةيصولا باجيإ

 تلصح ةعفنملا نأ مكحب هل ىصوملا همدختسي امنإو ‹ ةمدخلا لوانتي ال ةبقرلا مسا نأل ؛ ةبقرلا

 مالكلا ناك اذِإ ام فالخب قح هيف هل یصوملل ىقبي ال هريغل ةمدخلا بجوأ اذإف « هكلم ىلع

 ةصاخ ةقلحلا متاخلا بحاصل بجوأ هنأ نيبتف « ءانثتسالاو صيصختلا ليلد كلذ نأل ؛ لوصوم

 . اهدحو ةرمثلا هذه هلف ةرمث هيفو تام مث هناتسب ةرمشب رخآل ىصوأ نمو : لاق . صفلا نود

 هنآ يف :ش ( صاخل ا ةلزنمب ةطاحإلا ليبس ىلع مكحلا توبث هبجوم يذلا ماعلا نأ انلصأ نمو ) :م

 ‹ ناتيصو صفلا يف عمتجا دقف ) :م كلذك ناك اذإف ‹ عطقلا هجو ىلع هلوانتي اميف مکحلا بجوي

 يناثلل هيف ةيصولا باجيإ نوكي الو ‹ نيفصن امهنيب صفلا لعجيف « ةدح ىلع باجيإب ةيصو امهنم لكو

 نوكي لب « لوألا نعاعوجر كلذ نوكيال :ش ( متاخلاب يناثلل ىصوأ اذإ امك « لوألا نع اعوجر

 . امهنيب صفلا

 كلذ نوكي رخآل هتبقريو ناسنإل دبعلا ةبقرب ىصوأ نأب :ش ( ةبقرلا عم ةمدخلا فالخب ) :م
 همدختسي اغنإو ‹« ةمدخلا لوانتي ال ةبقرلا مسا نأل ) :م امهنيب ةكرتشم ةمدخلا نوكت الو « ىصوأ امك

 اذإف ) :م هيف ريغلل قح الو :ش ( هكلم ىلع تلصح ةعفنملا نأ مكحب ) :م ةبقرلاب :ش ( هل ىصوملا

 يف :ش ( قح هيف هل ىصوملل ىقبي ال ) :م هريخل ةمدخلاب ىصوأ اذإ يأ :ش ( هريغل ةمدخلا بجوأ

 . ةمدخلاب صخأ هل ىصوملا ناكف « ةمدخلا

 نايب كلذ :ش ( ءانثتسالاو صيصختلا ليلد كلذ نأل ؛ الوصوم مالكلا ناك اذإ ام فالخب ) :م

 .( صفلا نود ةصاخ ةقلحلا متاخلا بحاصل بجوأ هنأ نوبتف ) :م يصولا طرشب حصيف « ريغت

 . ؟ امهنييب صفلا نوكي ال ملف اًضيأ صفلاب هل ىصوأ دقف متاخلاب هل ىصوأ يذلا : لیق نِإف

 هجو ىلع رخآلل هتيصوو « هيلإ دوصقم هنأل « ىوقأ صفلا بحاص ةيصو نأب بيجأ

 ‹« ىلوأ نوكي نأ بجوف « هيلإ دوصقم هنأل « ىوقأو ىلوأ صفلا بحاص ةيصو راصف ‹عبتلا

 . اياصولا رئاس نم ىوقأ ضرملا يف قتعلا ناك اذهلو ‹« ىوقألاف ىوقألا ربتعي اياصولا يف نأل

 تام مث هناتسب ةرمثب رخآل ىصوأ نمو ) :م :  ريغصلا عماحلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هيفو هلوقب ديق انإو « توملا تقو ةدوجوملا ةرمثلا يف يأ :ش (اهدحو ةرمثلا هذه هلف ةرمث هيفو

 لوانتي هنأ يف ةلغلا ةلأسمك ةرمثلا ةلأسمف « اهلاحب ةلأسملاو ةرمث اهيف نكي ملاذإ هنأل ةرمث

 ىلع هحالص هيفامو هجارخو ناتسبلا ىقس مث «٠ طوسبملا » يف هركذ « شاعام مودعملا

۹۱ 



 ةلغب هل ىصوأ نإو . شاع ام لبقتسي اميف هترمثو ةرمثلا هذه هلف ًادبأ يناتسب ةرمث هل :لاق نإو

 لوانتي الف « افرع دوجوملل مسا ةرمثلا نأ :قرفلاو « لبقتسي اميف هتلغو ةمئاقلا ةلغلا هلف هناتسب
 مودعملاو مودعملا لوانتب الإ دبأتي ال هنأل ؛ دبألا ىلع صيصنتلا لشم ةدئاز ةلالدب الإ مودعملا

 ءًافرع ىرخأ ةرم دوجولا ضرعب نوكب امو دوجومل ا مظتنتف ةلغلا امأ . ائيش نكي مل نإو روكذم
 فوقوم ريغ افرع امهلوانتي هتقلطأ اذإف « هرادو هضرأ ةلغ نمو هناتسب ةلغ نم لكأي نالف : لاقي
 ليلد ىلإ فارصنالا رقتفي اذهلف « دوج ىملا الإ اهب داري ال تقلطأ اذإ ةرمثلا امأ ٠ ىرخأ ةلالد ىلع
 اهنوطب يف ام هلف تام مث اهنبلب وأ اهدالوأب وأ ًادبأ همنغ فوصب لجرل یصوأ نمو : لاق . دئاز

 لاق ءاوس يصوملا تومي موي فوصلا نم اهروهظ ىلع امو نبللا نم اهعورض يف امو دلولا نم

 . ةقفنلا يف فالخلاك هيف فالخلاو . ةقفنلا يف امك هب عفتنملا وه هنأل « ةلغلا بحاص

 ةلغب هل ىصوأ نإو « شاع ام لبقتسي اميف هترمثو ةرمثلا هذه هلف أدبأ يناتسب ةرمث هل لاق نإو ) :م

 مسا ةرمشلا نأ ) :م ةرمشلاو ةلغلا نيب :ش ( قرفلاو « لبقتسي اميف هتلغو ةمئاقلا ةلغلا هلف هناستسب

 ةلالدب الإ مودعم ا لوانتي الف ) :م ةقيقح دوجوملل مسا ةرمثلا « طوسبملا » يفو :ش ( اًقرع دوجوملل

 :ش ( اًئيش نكي مل نإو روكذم مودعملاو مودعملا لوانتب الإ دبأتي ال هنأل ؛ دبألا ىلع صيصنتلا لثم ةدئاز

 « ءيش مودعملا نأ رابتعاب ال روكذم هنأ رابتعاب ةدوجوملا رامشلا لخدت دبألا ىلع صن اذإ ينعي
 نأ رابتعاب هغلث قحتسي توملا دنع الام بستكا مث هل لام الو ديزل هلام ثلثب یصوأ اذإ امك
 ةلأسملا ذهل مهلالدتساو ةلزتعملا لوقك يقب اذهو « ءيش مودعملا نأ رابتعاب ال « روكذم مودعلا

 . ءيش مودعملا نأ ىلع

 ةلغ نم لكأي نالف : لاقي « اًقرع ىرخأ ةرم دوجولا ضرعب نوكي امو دوجوملا رظتنتف ةلغلا ام ) :م
 دوجوملا يأ :ش ( اًفرع امهلوانتي ) :م ةلغلا يأ :ش ( تقلطأ اذإف « هرادو هضرأ ةلغ نمو هناتسب

 رقتفي اذهلف ‹ دوجوملا الإ اهب داري ال تقلطأ اذإ ةرمثلا امآ « ىرخأ ةلالد ىلع فوقوم ريغ ) :م ثداحلاو

 دوجوملا هب دارأ هنأانملع « شاعامو « ادبأ : لاق اذإام لشم :ش ( دئاز ليلد ىلإ فارصنالا
 ال سايقلا يف نإف توملا تقو ةرمث ناتسبلا يف نكي مل نإو امهيلإ فرصيف « اعيمج ثداحلاو

 هيف لخد ولو ‹ یصوملا مالک[. . . . ]ناتسبلا ةرمث هيف لخدي مل ول ناسحتسالا يفو . هل ءيش

 دلول ىصوأ نميف اولاق امك ةحصلا ىلع لمح داسفلاو ةحصلا لمتحا اذإ مالكلاو « همالك حص

 . اذهاذكف «هدلو دلول ةيصولا هنم زاج دلو هل سیلو نالف

 لجرل ىصوأ نمو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يآ :ش (لاق) :م

 يف ام ) :م هل ىصوأ يذلا لجرللف يأ :ش ( هلف تام مث اهنبلب وأ اھدالواب وأ ادبآ همنغ فوصب

 لاق ءاوس يصوملا تومي موي فوصلا نم اهروهظ ىلع امو نبللا نم اهعورض يف امو دلولا نم اهنوطب

۹۲ 



 . مدقت ام فالخب اذهو ‹ ذئموي ءايشألا هذه مايق ربتعيف ‹ توما دنع باجيإ هنأل ؛ لقي مل وأ ًادبأ

 ءاج ةمودعملا ةلغلاو ةرمثلا يف نأ الإ كلم ا لبقي ال هنأل ؛ مودعملا كيلمت ىبأي سايقلا نأ : قرفلاو

 ؛ ىلوألا قيرطلاب ةيصولا يف هزاوج كلذ ىضتقإف ةراجإلاو ةلماعملاك اهيلع دقعلا دوروب عرشلا

 ءام دقعب قحتست الو ًالصأ اهيلع دقعلا داريإ زوجي الف هاتخأو مودعملا دلولا امآ « عسوأ اهباب نأل

 ءًاعبت عيبلا دقعب اهقاقحتسا زوجي هنأل اهنم دوجوملا فالخب ةيصولا تحت لخدي ال كلذكف

 . باوصلاب ملعأ هللاو « ةيصولاب اذكف « ًادوصقم علخلا دقعبو

 فوصب ءاصيإلا يأ :ش (اذهو « ذئموب ءايشألا هذه مايق ربتعيف توما دنع باجيإ هنأل ؛ لقي مل وأ ادبأ

 ناتسبلا ةرمثب ةيصولا نم روكذملا نم :ش ( مدقت ام فالخب ) :م هوحن وأ اهروهظ ىلع منغلا

 . ةلغلاب ةيصولاو

 هذه نم :ش ( مودعملا كيلمت ىبأي سايقلا نأ ):م مدقت ام نيبو اذه نيب :ش ( قرفلاو ) :م

 كولم لصأ نم دلوتماهيف ثداحلاو :ش ( كلملا لبقيال ):م مودعملا :ش ( هنأل) :م ءايشألا

 يف يأ :ش ( ةمودعملا ةلغلاو ) :م ةرمثلا قاقحتسا يف نأ الإ يأ :ش ( ةرمثلا يف نأ الإ ) :مثراولل

 ضعب يفو :ش ( ةراجإلاو ةلماعم اك اهيلع دقعلا دوروب عرشلا ءاج ) :م ةمودعملا ةلغلا قاقحتسا

 يأ :ش ( هزاوج ) :م ركذ اميف عرشلا دورو يأ :ش ( كلذ ىضتقاف ) :م ةلماعم او ةراجإلاك : خسنلا

 نم عسوأ ةيصولا باب نأل :ش ( عسوأ اهباب نأل ؛ ىلوألا قيرطلاب ةيصولا يف ) :م دقعلا زاوج

 . اهریغ

 نيللاو مودعملا فوصلاامهو « مودعملادلولااتخأ يأ :ش ( هاتخأو مودعللا دلولا امأ ) :م

 ًالصأ اهقاقحتسا حصي ال يأ :ش ( ام دقعب قحتست الو ًالصأ اهيلع دقعلا داريإ زوجي الف ) :م مودعملا

 . اًضيأ ةيصولا دقعب اهقاقحتسا حصي الو :ش ( ةيصولا تحت لخدي ال كلذكف ) :م دوقعلا نم دقعب

 عيبلا دقعب اهقاقحتسا زوجي هنأل ) :م ةروكذملا ءايشألا نم يأ :ش ( اهنم دوجوملا فالخب ) :م

 دقعب لخدي يأ :ش ( علخلا دقعبو ) :م كلذل نبللاو منغلا عيب يف فوصلا لخدي ثيح :ش ( اًعبت

 حص يمنغ وأ يتيراج نطب يف ام ىلع ينعلاخ اهجوزل تلاق : هتروص :ش ( ادوصقم ) :م علخلا

 يف ام نأل « ةآرملل هدعب ثدح امو هل ءيش الف هل ءيش نطبلا يف نکي مل نِٳو اهنطب يف ام هلو

 يف سيلو يتيراج لمح ىلع : تلاق ول ىتح « مرغت ملف « نوكيال دقو ةميق هل نوكي دق نطبلا
 هللاو ) :م اهب زوجت اذكف يأ :ش ( ةيصولاب اذكف ) :م لماعتلا يف لاق اذك « رهملادري لمح اهنطب

 . (باوصلاب ملعأ
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 يمذلا ةيصو باب
 ةلزنمب اذه نأل ؛ ثاريم وهف تام مث هتحص يف ةسينك وأ ةعيب ينارصن وأ يدوهي عنص اذإو : لاق

 :امهدنع امأو . اذه اذكف « مزلي الو ثروي هدنع فقولاو «- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع فقولا

 :هانعم ثلثلا نم وهف نيمسم موقل كلذب ىصوأ ولو :لاق . امهدنع حصت الف ةيصعم هذه نألف

 فالختسالا ىنعم اهيف ةيصولا نأل ؛ ثلثلا نم زئاج وهف ةسسينك وأ ةعيب هراد ىنبت نأ ىصوأ اذإ
 . نييتعملا رابتعا ىلع هحيحصت نكمأف كلذ ةيالو هلو ‹ كيلمتلا ىنعمو

 ( يمذلا ةيصو باب ) :م

 . يمذلا ةيصو مكح نايب يف باب اذه :ش

 وأ يدوهب عنص اذإو ):م : « ريغصلا عماجل ا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يف ) :م دوهيلل ةسينكلاو ىراصنلل ةعيبلا نأ حصألاو « ىراصنلل :ش ( ةسينك وأ ةعيب ينارصن
 :م هلوقب راشأ ‹ جيرختلا فالتخا ىلع انباحصأ نيب قافتالاب :ش ( ٹاریم وهف تام مث هتحص

 مكحب الإ :ش ( مزلي الو ثروي هدنع فقولاو «- هللا همحر -ةفينح يب دنع فقولا ةلزنمب اذه نأل)

 اذإ اذكف « ثروي ملسمل ناك اذإ فقولا ينعي :ش ( اذه اذكف ) :م فقولا باتك يف فرع امل مكاحلا

 يف دجسملاك مهقح يف ةعيبلا لاقي الو ثروي ال ادجسم ناك نإف . نكي مل اذإ نكل « يمذل ناك

 : لوقنانأل « كلذك ةعيبلا نوكت نأ يخبنيف « ثرويال ادجسم هراد لعج ول ملسملاو «انقح

 نأل ‹ ةعيبلا كلذك الو « ثروي الف اًصلاخ ىلاعت هلل ريصيف دابعلا قوقح نع زرحم دجسللا

 يضاق عماج » يف اذك « مهاتوم اهيف نفدتو اهيف نكست مهتفقاسأ نإف « عفانملل مهدنع عيبلا

 . هریغو « ناخ

 ةيصعم هذه نألف ) :م :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنع يآ :ش ( امهدنع امأو ) :م

 كلذك ناك اذإف « ةثالثلا ةمئألا لوق وهو « ةيصعملاب ةيصولا حصت الف يأ :ش ( امهدنع حصت الف

 . هتأر امك جيرختلا يف فالخلاو « ءاملعلا نيب فالح الب قافتالاب ثرويف

 ( كلذب ) :م يمذلا يأ :ش ( ىصوأ ولو ) :م :« ريغصلا عماجل ا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ( نيمسم موقل ) :م نآلا فنصملا هرسف ام ىلع ةسينك يأ «« ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش

 . هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا فالخ هيفو « قافتالاب زاج مهددع ىصحي نيمولعم يأ :ش

 ىنبت نأ ىصوأ اذإ : هانعم ) :م : فنصملا لاق « هثلث نم زئاج وهف يأ :ش ( ثلثلا نم وهف ) :م

 :ش ( هلو كيلمتلا ىنعمو فالختسالا ىنعم اهيف ةيصولا نأل ؛ ثلثلا نم زئاج وهف ةسينك وأ ةعيب هراد

 ىنعمو قاقحتسالا ىنعم يأ :ش ( نيينعملا رابتعا ىلع هحيحصت نكمأف كلذ ةيالو ) :م يمذللو يأ

 . كيلمتلا
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 .-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةيصولا تزاج نيمسم ريغ موقل ةيسنك هرادب ىصوأ نإو : لاق

 ةيصعملاب ةيصولاو ةبرق مهدقتعم يف ناك نإو « ةقيقح ةيصعم هذه نأل « ةلطاب ةيصولا : الاقو
 ‹ مهدقتعم يف ةبرق هذه نأ:-هللا همحر - ةفينح يبألو . ةيصعملا ريرقت نم اهذيفنت يف امل ةلطاب

 وه اب یصوأ ول هنأ یری ال ‹ مهداقتعا یلع ءانب زوجتف « نونیدی امو مهکرتن نأب انرمآ نحنو
 يبأل قرفلا مث. هسكع اذكف « مهداقتعال ًارابتعا ةيصولا زوجت ال مهدقتعم يف ةيصعم ةقيقح ةبرق

 لاوزل ببسب سيل هسفن ءانبلا نأ : هب ةيصولا نيبو ةسينكلاو ةعيبلا ءانب نيب -هللا همحر -ةفينح
 ‹ نيملسملا دجاسم يف امك « ىلاعت هلل اصلاخ ًازرحم ريصي نأب هكلم لوزي امنو ‹ ينابلا كلم

 ‹ هنع ثروتف ينابلل أكلم ىقبتف . ةقيقح ىلاعت هلل ةزرحم رصت مل ةسينكلاو

 تزاج نيمسم ريغ موقل ةسينك هرادب ىصوأ نإو ) :م :-هللا همحر -دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يف ناك نإو « ةقيقح ةيصعم هذه نأل ؛ ةلطاب ةيصولا : الاقو .-هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع ةيصولا

 يأ :ش ( اهذيفنت يف امل ) :م ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( ةلطاب ةيصعم اب ةيصولاو « ةبرق مهدقتعم

 . زوجيال وهو :ش ( ةيصعملا ريرقت نم ) :م ةيصولا هذه ذيفنتل

 (نونیدي امو مهكرتن نأب انرمآ نحنو ‹ مهدقتعم يف ةبرق هذه نأ :-هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 : هلوقب كلذ حضوأ مث :ش ( مهداقتعا ىلع ءانب زوجتف ) :م نودقتعي امو :خسنلا ضعب يفو :ش

 ‹ مهداقتعال ارابتعا ةيصولا زوجت ال مهدقتعم يف ةيصعم ةقيقح ةبرق وه اب ىصوأ ول هنأ ىري الأ ) :م

 ناك نإو «ربتعي مل جحلاب اوصوأ ول مهنإف « دقتعملا رابتعالا اذه يف لصألا :ش ( هسكع اذكف

 ةيصعم اندنع ناك نإو « حص ةدابع مهداقتعا يف وه اب اوصوأ اذإ اذكف . فالح الب اندنع ةدابع

 مهنأل « مهنيب اميف مهنيب زوجي ثيح < ريزنخلاو رمخلا يف امك نونيدي امو مهكرتب انرمأ انأل
 ىلعاميف كلذ زوجيف ةسينكلاو ةعيبلا ءانبب ءاصيإلا زاوج نونيدي مهو كلذ زاوج نونيدي
 الف رصملا يف امأ ‹ ىرقلا يف ةسينك وأ ةعيب ءانبب ىصوأ اذإ فالتخالا اذه :اولاق مهداقتعا

 . ءاصيإلا يف كلذ ثادحإ نم نونكي ال مهنأل « قافتاب زوجي

 ءانبب يأ :ش ( هب ةيصولا نيبو ةسينكلاو ةعيبلا ءانب نيب-هللا همحر - ةفينح يبأل قرفلا مث ) :م
 ببسب سيل هسفن ءانبلا نأ ) :م :ثروت ال تام مث كلذ ءانبب ىصوأ اذإو ٠ ثروي تام مث كلذ

 ةسينكلاو نيملسملا دجاسم يف امك ىلاعت هلل اًصلاخ ازرحم ريصي ناب هكلم لوزي امإو ينابلا كلم لاوزل
 تارجحلا يف اهيف نونكسي مهنابهرو مهتفقاسأ نأ ىرت الأ :ش ( ةقيقح ىلاعت هلل ةزرحم رصت مل

 هراد لعج اذإ امک < ثروي ىلاعت هلل ًصلاخ نكي مل اذإ اًسضیأ یمسملاو ‹ مهاتوم اهیف نونفدیو

 . ( هنع ثروتف ينابلل اكلم ىقبتف ) :م كلذك رمألا ناك اذإو « تيب هقوفو بادرس هتحتو دجسم
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 ةروصلا هذه يفو « هب دابعلا قح قلعتل زرحتي ملف « اهنونكسيو تارجحمل ا اهيف نونبي مهنألو
 توبث عنتما هنأ الإ ‹ كلملا ةلازإل عضو هنأل ؛ ةيصولا فالخب « هزرحت مدعل ًاضيأ دجسملا ثروي

 مث . ثروي الف هکلم لوزیف هاضنقم ىلع ةبرق وه اميف يقبف ‹ مهدنع ةبرق وه ام ريغ يف هاضتقم

 يف ةبرق نوكت الو ‹ مهدقتعم يف ةبرق نوكت نأ :اهنم ماسقأ ةعبرأ ىلع يمذلا اياصو نأ لصاحلا
 ىلع هذهو ‹ نيكرشملا معطتو هريزانخ حبذت نأب يمذلا ىصوأ اذإ امو . هانركذ ام وهو «انقح

 ةبرق نوكي اب ىصوأ اذإ : اهنمو . هانيب ام هجولاو « هانركذ امك نيمسم ريغ موقل ناك اذإ فالحلا
 وأ نيملسملل ًادجسم يني نأب وأ جحلاب ىصوأ اذإ امك « مهدقتعم يف ةبرق نوكي الو انقح يف

 ناك اذإ الإ ‹ مهداقتعال ًارابتعا عامجإلاب ةلطاب ةيصولا هذهف « نيملسملا دجاسم يف جرسي نآب
 . ةروهشم ةهجلاو نومولعم مهنأل ؛ اكيلمت هعوقول مهنايعأب موقل

 يهو :ش ( تارجحلا ) :م سئانكلاو عيبلا يف يأ « رخآ ًاليلد :ش ( اهيف نونبي مهنألو ) :م

 اضيأ دجسملا ثروي ةروصلا هذه يفو « هب دابعلا قح قلعتل زرحتي ملف اهنونكسيو ) :م ةرجح عمج
 :م ينابلا كلم لاوزل ببسب سيل هسفن ءانبلا نإ : هلوقب لصتم :ش ( ةيصولا فالخب « هزرحت مدعل

 هنأ الإ) :م كلملا ةلازإل اًضيأ ءاصيإلا ليوأت ىلع ةيصولا نأل يأ :ش ( كلما ةلازإل عضو هنأل )

 (يقبف مهدنع ةبرق وه ام ريغ يف ) :م اًضيأ ليوأتلا ىلع ةيصولا ىضتقم يآ :ش ( هاضتقم توبث عنتما

 . ( ثروي الف هكلم لوزيف « هاضتقم ىلع ةبرق وه اميف ) :م روكذملا ليوأتلا ىلع ةيصولا يأ :ش

 يف ةبرق نوكت نأ اهنم « ماسقأ ةعبرأ ىلع يمذلا اياصو نأ ) :م : هذه يف :ش ( لصاحلا مث ) :م

 امأو) :م ةسينكلاو ةعيبلا ءانبب ةيصولا هب دارأ :ش ( هانركذ ام وهو «انقح يف ةبرق نوكت الو مهدقتعم

 امك نيمسم ريغ موقل ناك اذإ فالخلا ىلع هذهو « نيكرشملا معطتو هريزانخ حبذت نأب يمذلا ىصوأ اذإ
 يبآأ دنع ةيصولا تزاج نيمسم ريغ موقل ةسينك هرادب ىصوأ نإو : هلوق وهو :ش ( هانركذ

 . خلإ . . . - هللا همحر -ةفينح

 ةيصو اهنأ :امهدنعو « مهداقتعا هدنع ربتعملا وهو نيبناجلا نم يأ :ش ( هانيب ام هجولاو ) :م

 جحلاب ىصوأ اذإ امك ‹ مهدقتعم يف ةبرق نوكي الو انقح يف ةبرق نوكي امب ىصوأ اذإ : اهنمو ) :م

 ارابتعا عامجإلاب ةلطاب ةيصولا هذهف « نيملسملا دجاسم يف جرسي نأب وأ « نيملسملل دجسم ينبي نأب وأ
 ةهجلاو نومولعم مهنأل « اكيلمت هعوقول ) :م حصت اهنإف :ش ( مهنايعاأب موقل ناك اذإ الإ « مهداقتعال
 هنم جرخم اهريغو دجسم ا ةءاضتسا يأ هب ىصوملا لاملا فرص يف همالك نأ ينعي :ش ( ةروهشم

 . مازلإلا قيرط ىلع ال ةروهشملا قيرطلا ىلع

 يتلا ةهجلا لطبتو مهنم اكيلت نوكيو « تحص مهنايعأب موقل ناك ولو : ناخ يضاق لاق
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 سدقملا تيب يف جرست نآب ىصوأ اذإ امك « مهقح يفو انقح يف ةبرق نوكي اب ىصوأ اذإ : اهنمو
 هنأل ؛ مهنايعأ ريغب وأ مهنايعأب موقل تناك ءاوس زئاج اذهو « مورلا نم وهو كرتلا يزغي وأ

 الو انقح يف ال ةبرق نوكي ال اب ىصوأ اذإ اهنمو . ًاضيأ مهدقتعم يفو ةقيقح ةبرق وه اب ةيصو

 يفو انقح يف ةيصعم هنأل ؛ زئاج ريغ اذه نإف تاحئانلاو تاينغملل ىصوأ اذإ امك « مهقح يف

 رفكي ال ناک نإ یوھلا بحاصو « ًافالختساو اکیلت حصیف مھنایعاب موقل نوکی نآ الإ ٠ مھقح
 وهف رفكي ناك نإو . رهاظلا ىلع ماكحألا ءانبب انرمأ انأل ؛ ملسملا ةلزنمب ةيصولا قح يف وهف

 مهمحر - هيبحاصو ةفينح يبأ نيب هتافرصت يف فورعملا فالخلا ىلع نوكيف دترملا ةلزنمب

 ‹ ةدرلا ىلع ىقبت اهنأل ؛ اهاياصو حصت هنأ حصألا « ةدترملا يفو ء-هللا

 نكي ال هنأل ‹ ةيصولا حصت ال نوصحي ال اوناك نإو « اوكرت ءاش نإو اولعف ءاش نإ « اهنيع

 . مهداقتعا يف ةبرقب تسيل اهنأو « اكيلمت هحيحصت

 ىصوأ اذإ امك « مهدقتعم يف ةبرق نوكي الو انقح يف ةبرق نوكي نأب ىصوأ اذإ : اهنمو
 ةلطاب ةيصولا هذهو « نيملسملا دجاسم يف جرسي نأب وأ « نيملسملا دجسم ينعي نب وأ « جحلاب

 نومولعم مهنأل « اكيلمت هعوقول مهنايعأب موقل ناك اذإ الإ « مهداقتعال ؛ ارابخإ عامجإلاب
 . ةروهشم ةهجلاو

 تيب يف جرست نأب ىصوأ اذإ امك « مهقح يفو انقح يف ةبرق نوكي امب ىصوأ اذإ :اهنمو ) :م
 وأ مهنايعأب موقل ناك ءاوس « زئاج اذهو مورلا نم ) :م ىصوأ يذلا :ش ( وهو كرتلا يزغي وأ سدقملا

 ىلع لكلا نم ةقفتم ةنايدلا نأ :ش ( اًضيأ مهدقتعم يفو « ةقيقح ةبرق وه اب ةيصو هنأل ؛ مهنايعأ ريغب

 . اعيمج ةمذلا لهأو نوملسملا هب برقتي ام « اذه نأل « كلذ

 تاينغملل ىصوأ اذإ امك « مهقح يف الو انقح يف ال ةبرق نوكي ال اب ىصوأ اذإ : اهنمو ) :م

 حصيف مهنايعأب موقل نوكي نأ الإ « مهقح يفو انقح يف ةيصعم هنأل « زئاج ريغ اذه نإف ‹ تاحئانلاو

 ءانبب انرمأ انأل ؛ ملسملا ةلزنمب ةيصولا قح يف وهف رفكسي ال ناك نإ ىوهلا بحاصو « اًقالختساو اًكيلمت

 :ش ( هتافرصت يف فورعملا فالخلا ىلع نوكيف دترملا ةلزنمب وهف رفكي ناك نإو . رهاظلا ىلع ماكحألا

 ال ناك اذإ ىوهلا بحاصو « اًفالختساو اكيلمت حصتف «ةيصو هنأل « مهنايعأب موقل نوكي نآ الإ

 رفكي ناك نإو « رهاظلا,ىلع ماكحألا ءانبب انرمأ انأل « ملسملا ةلزنمب ةيصولا قح يف وهف رفكي

 :ش ( -هللا همحر -هيبحاصو ةفينح يبأ نيب ):م فورعملا فالخلا ىلع نوكيف « دترملا ةلزنمب وهف

 .امهل اقالخ هدنع لوزی ال هکلم نأ :وهو

 تراصف لتقت الو :ش ( ةدرلا ىلع ىقبت اهنأل ء اهاياصو حصت هنأ حصألا : ةدترملا يفو ) :م
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 يمذ وأ ملسمل ىصوأف نامأب انراد يبرحلا لخد اذإو : لاق . ملسي وأ لتقي هنأل ؛ دترملا فالخب

 سيلو ‹ مهتزاجإ ذفنت اذهلو « ةثرولا قحا ثلثلا ىلع داز اب ةيصولا عانتما نأل ؛ زاج هلك هلامب

 رابتعاب هلام ةمرح نألو «انقح يف تاومأ مه ذإ «٠ برحلا راد يف مهنوكل يعرم قح هتثرول

 دريو ةيصولا تذخأ كلذ نم لقأب ىصوأ ناك ولف . هتثرو قحا ال هقحل ناك نامألاو « نامألا

 هلک هلام یصوأو نامألاب لخد نیح هعم هتشرو تناک نإو برحلا راد يف نيذلا هتثرو ىلع يقابلا

 يف هدبع ربد وأ توملا دنع هدبع قتعأ ولو . اضيأ نمآتسملا قح نم كلذو « مهتزاجإ ىلع فقوتي

 ملسم هل ىصوآ ول كلذكو . انيب ال ثلثلا رابتعا ريغ نم هنم حيحص كلذف « مالسإلا راد

 «هتادايز» يف فنصملا ركذو :ش ( ملسي وأ لتقي هنأل « دترملا فالخب ) :م ةيصولا ةحص يف ةيمذلاك

 . اذه فالخ ىلع

 . ةيصواهنم حصي ال ىتح « حيحصلا وهو « ةيمذلا ةلزنب نوكي ال : مهضعب لاق : لاقو

 اهنأل « اهداقتعا ىلع رقت ال ةدترملا امأ « اهداقتعا ىلع رقت ةيمذلا نأ ةيمذلا نيبو اهنيب قرفلاو

 انه اهو «حيحصلا» : كانه لاق هنأل « هيمالك نيب ةافانم الو سبح اب مالسإلا ىلعربجت

 . ناقدصم امهو ««حصألا»

 انراد يبرحلا لخد اذإو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف - هللا همحر - دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 ذفني اذهلو ‹ ةثرولا قحا ثلثلا ىلع داز امب ةيصولا عانتما نأل ؛ زاج هلك هلاب يمذ وأ ملسمل ىصوأف نامأب

 مهمكح يأ :ش (انقح يف تاومأ مه ذإ برحلا راد يف مهنوكل يعرم قح هتثرول سیلو ‹ مهتزاجإب
 . تاومألا مكحك

 كلذ نم لقأب ىصوأ ناك ولف . هتثرو قحل ال هقحل ناك نامألاو نامألا رابتعاب هلام ةمرح نألو ) :م

 نامالاب لخد نيح هعم هتثرو تناك نإو برحلا راد يف نيذلا هتثرو ىلع يقابلا دريو ةيصولا تذخأ

 قح هتثرول سيلو :هلوقب باتكلا يف ةراشإلا هيلإو :ش ( مهتزاجإ ىلع فقوتي هلك هلاب ىصوأو
 : هلوق ىلع دری امع باوج اذه :ش ( اًضيأ نمأتسملا قح نم كلذو ) :م برحلا راد يف مهنوكل يعرم

 برحلا راد يف مهنوكل يعرم قح هتثرول سيل : تلق دق : لاقي نأ وهو « هتثرو ىلع يقابلا درو

 نم ال نمأتسملا قحل ةاعارم اًصضيأ ةثرولا ىلع درملا كلذ نآ : ههجوو ؟ يقابلا مهيلع دري فيكف

 نع غراف هب ىصوأ ام رادقم ىلع ةدايزلاو < هتجاح نم غارفلا دنع هتثرو ىلإ هلام ميلست هقح

 . كلذ

 كلذف « مالسإلا راد يف هدبع ربد وأ توملا دنع ) :م يبرحلا دبع يأ :ش ( هدبع قتعأ ولو ) :م

 ثلثلا ىلع داز اب ةيصولا عانتما نأل :هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب امل ثلثلا رابتعا ريغ نم هنم حيحص

 يبرحلل ىصوأ ول مكحلا اذكو يآ :ش ( ملسم هل ىصوأ ول كلذكو ) :م هرخآ ىلإ ةثرولا قحا
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 حصت اذهلو ‹ يمذلا ةلزنمب تالماعملا يف وهف مالسإلا راد يف ماد ام هنأل ؛ زاج ةيصوب يمذ وأ

 ةفينح يبأ نعو « هتامت دعب اذكف ‹ هتایح يف هعربت حصيو «هتايح لاح يف هنم تاکیلمتلا دوقع

 دصق ىلع وه ذإ برحلا لهآ نم نمأتسم هنأل ؛ زوجي ال هنآ-هللا امهمحر - فسوي يبأو

 رشكأب يمذلا ىصوأ ولو . ةيزجلاب الإ ةنسلا ىلع ماقما ةدايز نم نكمي الو هنم نكميو « عوجرلا

 ىلإ عجري اميف مالسإلا ماكحأ اومزتلا مهنأل ؛ نيملسملاب ًارابتعا زوجي ال هتثرو ضعبل ثلثلا نم
 ىصوأ ولو . ةدحاو ةلم هلك رفكلا ذإ « ثرإلاب ًارابتعا زاج هتلم فالخل ىصوأ ولو « تالماعملا

 ملعأ هللاو ‹ هتخأ ةيصولاو نيرادلا نيابتل عنتمم ثرإلا نأل ؛ زوجي ال مالسإلا راد يف يبرحل

 . باوصلاب

 ةلزنب تالماعملا يف وهف مالسإلا راد يف ماد ام هنأل ؛ زاج ةيصوب يمذ وأ ) :م ملسم نامأب لخد يمذلا

 . ( هتام دعب اذکف « هتایح يف هعربت حصیو « هتايح لاح يف هنم تاكيلمتلا دوقع حصت اذهلو « يمذلا

 ذإ ‹ برحلا لهآ نم نمأتسم هنال ؛ زوجي ال هنأ :-هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو ) :م

 يأ :ش (ماقملا ةدايز نم نكمي الو ):م عوجرلا نم يأ :ش ( هنم نكميو « عوجرلا دصق ىلع وه

 . ( ةيزجلاب الإ ةنسلا ىلع ) :م ةماقإلا

 ال ) :م ةيصوب هتثرو ضعب ىصوأ وأ :ش (هتثرو ضعبل ثلثلا نم رثكأب يمذلا ىصوأ ولو ) :م

 فالخ ىصوأ ولو ‹ تالماعملا ىلإ عجري اميف مالسإلا ماكحأ اومزتلا مهنأل ؛ نيملسلاب رابتعا زوجي

 ةلم هلك رفكلا اذإ « ثرإلاب ارابتعا زاج ) :م سكعلاب وأ يدوهي وأ ينارصن ىصوأ نأب :ش (هتلم

 . (ةدحاو

 يف ) :م هلوقو « برحل ا راد يف :ش ( يبرحل ) :م مالسإلا راد يف يمذلا :ش ( ىصوأ ولو ) :م

 هتيصو زوجت يمذلا نأل « «يبرح» : هلوقل ال «ىصوأ» : هلوقل فرظ :ش ( مالسإلا راد

 نيرادلا نيابتل عنتمم ثرإلا نأل ) :م باوج :ش ( زوجي ال ) :م : هلوق . مالسإلا راد يف نمأتسمك

 باحصأ رثكأو -هللا همحر- دمحأو كلام دنعو « ثرإلا تحخأ يأ :ش ( هتخأ ةيصولاو

 . ( باوصلاب ملعأ هللاو ) :م زوجي :-هللا همحر- يعفاشلا
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 هکلمی امو  يصوملا ماكحااب قاعتي ام باب
 نأل « درب سيلف ههجو ريغ يف اهدرو يصوملا هجو يف يصولا لبقف لجر ىلإ ىصوأ نمو : لاق

 ًارورغم راص هتامن دعب وآ هتایح يف ههجو ريغ يف هدر حص ولف « هيلع ًادمتعم هلیبسل یضم تیما
 ريغ يف هدر حصي ثيح « هلام عيبب وأ هنيع ريغب دبع ءارشب ليكولا فالخب « هدر درف هتهج نم

 . هسفنب فرصتلا ىلع رداق يح هنأل ؛ كانه ررض ال هنأل ؛ ههجو

 ( هكلمي امو « يصوملا ماكحأب قلعتي ام باب) :م

 نايب يفو « هيلإ ىصوي يذلا وهو « يصولا ماكحأب ىتلعنتي ام نايب يف باب اذه يأ :ش
 ىصوملا مدقو « هيلإ ىصوملا نايب يف عرش هل ىصوملا ماكحأ نم غرف الو . يصولا كلي ام مكح

 .هعوقو ةرثكل هل

 ( اهدرو يصوىملا هجو يف يصولا لبقف لجر ىلإ ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ربتعي ال ينعي :ش ( درب سيلف ) :م يصوملا ملع ريب يأ :ش ( ههجو ريغ يف ) :م ةيصولا يأ :ش
 يصولا ىلع يأ :ش ( هيلع ادمتعم ) :م هنوك لاح تام يأ :ش ( هليبسل ىضم تيما نأل ) :م هدرب

 هتهج نم ارورغم راص هتام دعب وأ هتایح يف ههجو ريغ يف هدر حص ولف ) :م تيما هجو يف لبق يذلا
 . هتام دعبو يصوملا ملع ريغب يصولا در يأ :ش ( هدر درف

 همحر- دمحأ نعو . هتوم دعيو هملع ريغب هدر هل -هللا امهمحر- دمحأو ىعفاشلا لاقو

 . انلوق لثم هتوم دعبو درلا يف ةياور :-هللا

 ال هنأل ‹ ههجو ريغ يف هدر حصي ثیح هلام عیبب وأ « هنیع ریغب دبع ءارشب لیکولا فالخب ) :م
 ءارشب ليكولا نع زارتحا « هنيع ريغب» : هلوق :ش ( هسفنب فرصتلا ىلع رداق ىح هنأل ؛ كانه ررض

 ىلإ يدؤي هنأل « يصولا يف امك « لكوملا ملع ريغب ًضيأ ةمث هسفن لزع كلي ال هنأل « هنيعب دبع

 . لكوملا ريرقت

 نم بتكلا تاياور ةماعل فلاخم «ةيادهلا » بحاص ىنعم هركذ يذلا اذه : «ةياهنلا» يفو

 « ناخ يضاق يواتف»و «يبوبحملا عماجا»و ديهشلا ردصلل «يضاقلا بدأ»و « ةريخذلا»

 هملع ريغ نماذكو لكوملا ةبيغ لاح هسفن لزع ول ليكولا نأ : اهيف ركذ ثيح ؛ -هللا مهمحر-

 . ةلاكولا نع جرخي ال هسفن لزع ول ىتح «لزعني ال

 لوق ىلع هلکوم نم رضحمب هسفن لزعی نأ هل هنیعب ءیش ءارشب هلک هادأ : يزارتآلا لاقو

 الو هلوقب ءارشلا» لصف يف ةلاكولا باتك يف « ةيادهلا» بحاص راشأ هيلإو « خياشملا ضعب

 لوق ىلع لكوملا ملع ريغب هسفن لزع ليكولا كليب ال اذإ « لكوملا نم رضحم الإ ليف ام ىلع كلي



 هنكمي هنأل ؛ هيف رورغ الو فرصتلا همازلإ ةيالو يصوملل سيل هنأل ؛ در وهف ههجو يف اهدر نإف

 مل ءاش نإو ‹ لبق ءاش نإ رايخلاب وهف يصوم لا تام ىتح دري ملو لبقي مل نإو . هريغ بيني نأ
 ؛ هتمزل دقف هتكرت نم ًاًئيش عاب هنآ ولف «ًاريخم يقبف٬ مازلإلا ةيالو هل سيل يصوىملا نأل ؛ لبقي

 ءاوسو ‹ يصوملا نم هرودصل عيبلا ذفنيو توملا دعب ربتعم وهو ‹ لوبقلاو مازتلالا ةلالد كلذ نأل

 نأل ؛ ذفني ال ثيح عابف ليكوتلاب ملعي مل اذإ ليكولا فالخب « ملعي مل وأ ةياصولاب ملع

 ‹ هيلإ ةيالولا لقتنتف ‹ تيما ةيالو عاطقنا لاحب صتخي هنأل ؛ ةفالخ ةياصولا

 «ةيادهلا» بحاص هلاق يذلا اذه « هحرش» يف مهضعب لاق ام نأ تفرع اذه نعف ‹ خياشملا ضعب

 ركذ ام دارم نأل ‹ ءىشب سيل امهريغو «« ةريخذلا»و «ةمتتلا » ك بتكلا ةياور ةماعل فلاخم

 اذإف « لكوملا ملع ريغب ةلاكولا نع هسفن جارخإ كلي ال ليكولا هلوق نم اهريغو «ةمتتلا» يف

 . فلتخي ملو ءاهعيمج تاياورلا ةقفاوتم هنيعب ءيش ءارشب ًاليكو ناك

 ضعب لاق : هلوقب يزارتألا مالك لقن مث « «ةياهنلا» بحاص لاقام لمكألا لقنو

 . هتیاصول هيلع تكسو « نيحراشلا

 همازلإ ةيالو يصوملل سيل هنأل ؛ در وهف ههجو يف اهدر نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 رايخلاب وهف يصوملا تام یتح دری ملو لبقي مل ناف ‹ هریغ بینی نآ هنکمب هنأل ؛ هيف رورغ الو فرصتلا

 . درلاو لوبقلا نيب :ش ( اريخم يقبف مازلإلا ةيالو هل سيل يصوملا نأل ؛ لبقي مل ءاش نإو هلبق ءاش نإ

 تيملا ةكرت نم يأ :ش ( هتكرت نم اًئيش عاب ):م هيلإ ىصوأ يذلا يأ :ش ( هنآ ولف ) :م

 ( كلذ نأل ) :م هيلإ ءاصيإلا مكح يأ :ش ( هتمزل دقف ) :م دري ملو لبقي مل وهو هيلإ ىصوأ يذلا

 لوبقلا نأل :ش ( لوبقلاو ):م ةياصولا مازتلا يأ :ش ( مازتلالا ةلالد ) :م عيبملا نم لعف يأ :ش

 قیرطب هنم ًالوبق كلذ ناک هتکرت نم اًیش عاب وهف حاضیإلاب نوکی ةراتو « ةلالدلاب نوكي ةرات
 . هاضق وأ الام ضيق اذإ هيلإ جاتحي ام ضعب نم تيملل اًئيش ىرتشا ول اذکو « ةلالدلا

 لمع لمعت اهنإف « ةلالد نوكي نأ زوجي لوبقلا ينعي :ش ( توملا دعب ربتعم وهو ) :م

 :م يصوملا توم دعب يأ ‹ توملادعب كلذ ريغتي هنكل « هفلاخي حيرص دوجوي مل اذإ حيرصلا

 ( ملعي مل وأ ةياصولاب ملع ءاوسو ‹ يصوىملا نم هوردصل ) :م هعاب يذلا عيبلا يأ :ش ( عيبلا ذفنيو)

 نيب قرفلا ىلإ جاتحي ةياورلا هذه ىلعف «« نوذأملا» تاياور ضعبو «تادايزلا» ةياور هذهو :ش

 . ةلاكولاو ةياصولا

 نأل ؛ ذفني ال ثيح عابف ليكوتلاب ملعي مل اذإ ليكولا فالخب ) :م :هلوقب قرفلا ىلإ راشأ

 هل ىصوملا نأ ينعي :ش ( هيلإ ةيالولا لقصتنتف « تيما ةيالو عاطقنا لاحب صتخي هنأل « ةفالخ ةياصولا



 ةيالو مايق لاح يف هتوبثل ةبانإ وهف ليكو تلا امأ « ةثارولاك ملعلا ىلع فقوتت ال ةفالخ تناك اذإو

 رابخإلا طرشو ملعلا قيرط انيب دقو ءارشلاو عيبلاب كلملا تابثإك هملع ريغ نم حصي الف « بينم ا
 نإ كلذ هلف لبقأ : لاق مث لبقأ ال : لاقف يصوملا تام ىتح لبقي مل نإو . بتكلا نم مدقت اميف

 لطبي ال لبقأ ال هلوق درجمب نأل ؛ لبقأ ال : لاق نيح ةيصولا نم هجرخأ يضاقلا نكي مل

 باوثلاب روبجم ءاقبإلا يف يصولا ررضو « تيم اب ًاررض هلاطبإ يف نأل ؛ءاصيإلا

 وهو « ملع الب تبثتف « ثرإلاك ملعلا ىلع فقوتي الف « ثرإلاك ةفالخلاو يصوملل ةفيلخ
 ثراولا قاقحتسا فقوتي ال يأ :ش ( ةئارولاك ملعلا ىلع فقوتت ال ةفالخ تناك اذإو ) :م هلوق ىنعم

 . هملع الب تبثیف ‹ هملع ىلع ٹرإلا

 هنأب :ش ( هملع ريغ نم حصي الف بينم ا ةيالو مايق لاح يف هتوبثل ةنابإ وهف ليكوتلا امأ ) :م
 نالف نم اذه تعب لاقو اًيش عاب ناف ‹ لوبقلا لبق :ش ( ءارشلاو عيبلاب كلما تابثإك ) :م ليكو

 . اذهاذک « لوبقلا ىلع دوقعلا ذافن فقوتي نالف ملعي ملو نالف نم بهو ول اذكو ملعی ملو

 ًالك نأل ؛ ةياصولا رابتعا اًضيأ ةلاكولل ملعلا طرتشيال :ةلاكولا باتك ةياور ىلعو

 ملعلا لبق اًضيأ يصولا عيب زوجي ال هنأ : -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . ةيالولا هتابثإ امهنم

 . توملادعب كلتو توملا لبق ةلاكولا نكل « ةباين امهنم الك نأل ؛ ةلاكولاب اًرابتعا ةياصولاب

 ملعلا نأ ينعي ٠٠ ثيراوملاب ءاضقلا»: لصف يف ينعي :ش ( ملعلا قيرط انيب دقو ) :م

 ربخب امهدنع لزعلا كلذكو . اًخلاب وأ ناك اًيبض ةأرما وأ ناك الجر دحاولا ربخب تبثت ةلاكولاب

 لزعلا تبثي ال ىتح <« ةلادعلاو ددعلا طرتشي :-هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو . اًقلطم دحاولا

 كلت نمو :ش ( بتكلا نم مدقت اميف رابخإلا طرشو ) :م لدعلا دحاولا ربخب وأ نينثا ربخب الإ هدنع

 اذهو : هلوقب « ثيراوم اب ءاضقلا» لصف يف «يضاقلا بدأ» باتك يف فنصملا هركذ ام بتكلا

 . هرخآ ىلإ ةلاكولاب سانلا نم ملع

 هلف لبقأ : لاق مث لبقأ ال لاقف يصوملا تام ىتح ) :م ةيصولا لجرلا يأ :ش ( لبقي مل نإو ) :م

 لطبي ال لبقأ ال هلوق درجمب نأل ؛ لبقأ ال : لاق نيح ةيصولا نم هجرخأ يضاقلا نكي مل نإ كلذ

 امع باوج اذه :ش ( باوثلاب روبجم ءاقبإلا يف يصولا ررضو « تيم اب اررض هلاطبإ يف نأل ؛ءاصيإلا

 يصولاب اًضيآ ررضلا مزلي ؛لبقأ ال» : هلوقب ءاصيإلا نالطب يف تيم اب ررضلا مزلي امك : لاقي

 ررض نود يصولا ررض ميكحت ملع كلذب مايقلا نع زجعي هنأل ؛ هموزلو ءاصيإلا ءاقب يف
 . تيما

 روبجم يصولا ررضو : هلوقب باجأف < «لبقأ ال » : هلوقب ءاصيإلا لطبي ال متلق ثٹیح

a! 



 دهتجم هنأل؛ كلذ حصي ةياصولا نع هجرخأ اذإ يضاقلا نأ الإ ىلوأ ىلعأ وهو « لوألا عفدو

 يضاقلا عفديف ‹ ةياصولا ءاقبب ررضتسيف كلذ نع زجعي ابرو ‹ ررضلا عفد ةيالو يضاقلل ذإ « هيف

 ذفني اذهلف ‹ نيبناجلا نم ررضلا عفدنيف هيف افرصتم تيملا لامل اظفاح بصنيو « هنع ررضلا
 ةياصولا نالطب دعب لبق هنأل ؛ هيلإ تفتلي مل « لبقأ :هايإ يضاقلا جارخإ دعب لاق ولف . هجارخإ

 نم يضاقلا مهجرخأ قساف وأ رفاك وأ دبع ىلإ ىصوأ نمو : لاق . يضاقلا لاطبإب

 عفدب نيررضلا ىندأ لمحتي نأ نم دب ال اعيمج نيررضلا عفد نكي مل امل : هنایب « باوشلاب

 يصولا ررضو « ءيشب روبجمب سيل هررض نأل ‹ تيملاررض انه ىلعألاو « ىلعألاررضلا

 . باوثلاب روبجم

 لاحلاو يأ :ش ( ىلعأ وهو ) :م تيملاررض وهو « نيررضلا ىلوأ يآ :ش ( لوألا عفدو ) :م

 حصي ةياصولا نع هجرخأ اذإ يضاقلا نأ الإ ) :م يصولا ررض عفد نم :ش ( ىلوأ ) :م تيملا ررض نأ

 هجرخأ اذإ الإ هلوبق زوجي ينعي «« كلذ هلف لبقأ : لاق مث :٠ هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( كلذ

 :ش ( هنأل ) :م ةياصولا نع هجارخإ يأ « كلذ حصي «« لبقأ ال»: لاق نيح ةياصولا نم يضاقلا

 ؛لبقأ ال : هلوق درجمب دري-هللا همحر- رفز دنع نأل :ش ( هيف دهتجم ) :م يضاقلا ءاضق نأل يآ

 دعب هلوبقف « ةيصولا تلطب ‹ ءاضقلا حص املف « هيف دهتجملا يف هعوقول يضاقلا ءاضق حصيف

 يأ :ش ( زجعي ابرو ‹ ررضلا عفد ةيالو يضاقلا ذإ ) :م حصي الف ةيصولا نالطب دعب نوكي كلذ

 . يصولا

 تيملا لال اظفاح بصنيو « هنع ررضلا يضاقلا عفديف « ةياصولا ءاقبب ررضتيف كلذ نع ) :م

 هجرخأ يذلا يصولا بناجو تيما بناج نم يأ :ش ( نيبناجلا نم ررضلا عفدنيف « هيف اًقرصتم

 يأ :ش (هجارخإ ذفني ) :م هيف دهتجم يف يضاقلا ءاضق عوقو لجألف يأ :ش ( اذهلف ) :م يضاقلا

 .هايإ يضاقلا جارخإ

 وهو فنصلملا هركذ اب للع نم مهنمف « جارخإلا اذه ةحص ليلعت يف اوفلتخا خياشملا ناكو

 ؛ هجارخإ حص اغنإ لاق نم مهنمو ‹ فنصملا راتخاو < يسخرسلا ةمئألا سمش هيلإ بهذ يذلا

 هيلإو« ىلوأ انهاهف « جارخإلا حصيو هجرخي نأ يضاقلا ناك هلوقب تحص ول ةياصولا نأل

 . يناولحلا ةمئألا سمش بهذ

 لاطبإب ةياصولا نالطب دعب لبق هنأل ؛ هيلإ تفتلي مل «لبقأ» : هايإ يضاقلا جارخإ دعب لاق ولف ) :م
 . ءيش ىقبي ال نالطبلا دعبو :ش ( يضاقلا

 نم يضاقلا مهجرخأ قساف وأ رفاك وأ دبع ىلإ ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م



 ركذو . اهدعب نوكي جارخإلا نأل ؛ ةيصولا ةحص ىلإ ريشي ظفللا اذهو مهريغ بصنو ةياصولا
 نأ روصلا هذه عيمج يف هانعم : ليق « ةلطاب ةيصولا نأ : لصألا يف -هللا همحر -دسمحم

 هانعم هريغ يفو « هدادبتساو هتيالو مدعل ةقيقح لطاب دبعلا يف هانعم ليقو . لطبتس ةيصولا
 نأ جارخإلا مث ةحصلا هجوو . ملسملا ىلع هتيالو مدعل اضيأ لطاب رفاكلا يف : ليقو . لطبتس

 الإ ‹ ةلمجلا يف رفاكلا ةيالوو « انلصأ ىلع قسافلا ةيالوو « ةقيقح دبعلا ةردقل تباث رظنلا لصأ

 ءاهدعب رجحلا نم هنكمتو ىلوم ا ةزاجإ ىلع دبعلا ةيالو فقوتل رظنلا متي مل هنأ

 اذهو ):م :-هللا همحر- فنصملا لاقو « يرودقلا مالك انه ىلإ :ش ( مهريغ بصنو ةياصولا

 نأل :ش ( اهدعب نوكي جارخإلا نأل ؛ ةيصولا ةحص ىلإ ريشي ) :م يرودقلا ظفل يأ :ش ( ظفللا

 . ةيصولا نع مهجارخإ ققحتي نيأ نمف ةلطاب تناك اذإ ةيصولا
 :ش (ةلطاب ةيصولا نأ ) :م «طوسبملا» يأ :ش ( لصألا يف-هللا همحر - دمحم ركذو ) :م

 : ليق):م : هلوقب فنصملا راشأ هيلإ ‹ لطبتس هانعمو ءًالصأ لطاب هنأ يف خياشملا فلتخاو

 ىلإ ةيصولا يهو :ش (روصلا هذه عيمج يف ) :م ةلطاب ةيصولا نإ دمحم لوق ىنعم يأ :ش (هانعم
 مالسإلارخفو يرودقلا بهذ هيلإو :ش ( لطبتس ةيصولا نأ ) :م رفاكلاو « قسافلاو دبعلا
 . خياشملا ةماعو يودزبلا

 يف هدادبتسا مدعلو يأ :ش ( هدادبتساو هتيالو مدعل ةقيقح لطاب دبعلا يف : هانعم ليقو ) :م

 هانعم ) :م دبعلا ريغ يفو يأ :ش ( هريغ يفو ):م يسخرسلا ةمئألا سمش بهذ هيلإو « رومألا

 . قسافلاو رفاكلا دبعلا زيغو :ش ( لطبتس

 هللا لعجي نلو » : ىلاعت هلوقل :ش ( ملسملا ىلع هتيالو مدعل اًضيأ لطاب رفاكلا يف : ليقو ) :م

 لصأ نآ جارخإلا مث ةحصلا هجوو ) :م « (١١٠ةيآلا : ءاسنلا)« ( ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل

 :م هروضحب حاكنلا دقعني ىتح :ش ( انلصأ ىلع قسافلا ةيالوو « ةقيقح دبعلا ةردقل تباث رظنلا

 اًتيش مساق ول رفاكلا نأ ةمسقلا باتك يف ركذ ادمحم نأ ىرت الآ :ش ( ةلمحلا يف رفاكلا ةيالوو)

 نأ زوجي رفاكلا نأل كلذو « حيحص هيلإ ءاصيإلا نأ تبشف « كلذ زاج يضاقلا هجرخي نأ لبق

 زاج اًملسم ادبع رفاكلا ىرتشا ولو .اًضيأ ةياصولاب فرصتي نأ زاجف «ةلاكولاب فرصتي
 . انلوقك ةياور يف دمحأو هجو يف يعفاشلاو كلام لاقو « عيبلاب رمؤي هنكلو « هؤارش

 نيبو« ءالؤه ىلإ « ةياصولا دانسإ يف :ش ( رظنلا متي مل ) :م هنأ ريغ يأ :ش ( هنآ الإ ) :م

 دعب يأ :ش (اهدصعب رجح ا نم هنكمتو ىلوملا ةزاجإ ىلع دبعلا ةيالو فقوتل ) :م هلوقب دحاو لك

 وأ هسفن دبع ناك ءاوس دبعلا ىلإ ةيصولا زوجت : -هللاامهمحر- دمحأو كلام دنعو .ةزاجإلا

 . هيف مالکلا دیزم ءيجيسو « هريغ دبع



 هجرخيف ةنايخلاب قسافلا ماهتاو ملسملا قح يف رظنلا كرت ىلع رفاكلل ةثعابلا ةينيدلا ةاداعملاو

 ًافوخم قسافلا نوكي نأ لصألا يف طرشو . رظنلل ًاماتإ هماقم هريغ ميقيو « ةياصولا نم يضاقلا

 هسفن دبع ىلإ ىصوأ نمو : لاق .هريغب هليدبتو هجارخإ يف ًارذع حلصي اذهو « لاما يف هيلع

 نع زجعيف يرتشملا هعنميف هبيصن عيبي وأ هعنمي نأ ريبكلل نأل ؛ ةيصولا حصت مل رابك ةثرولا يفو

 -ةفينح يب دنع ةزئاج هيلإ ةيصولاف مهلك ًاراغص اوناك نإو « هتدئاف ديفي الف ةياصولا قحب ءافولا

 ‹ هيف برطضم -هللا همحر - دمحم لوق : ليقو . سايقلا وهو امهدنع زوجت الو «-هللا همحر

 ةراتو ةفينح يبأ عم ةرم ىوري

 اذإف :ش ( ةنايخلاب قسافلا ماهتاو ملسملا قح يف رظنلا كرت ىلع رفاكلل ةثعابلا ةينيدلا ةاداعملاو ) :م

 نم دحاو لك جرخي ىأ :ش ( يضاقلا هجرخيف ) :م ءالؤه ىلإ ةيصولا هدانسإ يف رظنلا متي مل

 قح يف :ش ( رظنلل اًمامتإ هماقم هريغ ميقيو ةياصولا نم ) :م قسافلاو رفاكلاو دبعلا ينعي ءالؤه

 . تيما

 هيلع اًتوخم قسافلا نوكي نأ ) :م :«طوسبملا» يف دمحم طرش يأ :ش ( لصألا يف طرشو ) :م

 يف ارذع حلصي ) :م هتنايخل لاملا يف هيلع فاخي ثيحب قسافلا نوك يأ :ش (اذهو « لاملا يف

 افوصوم نوكي نمم :ش (هريغب هليدبتو ) :م ةياصولا نع قسافلا جارحخإ يف يأ :ش ( هجارخإ
 نم سيل هنأل « قسافلا ىلإ ةياصولا حصت ال ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو . ةنامألاب

 هيلإ مضي نكلو « حصي ةياور يف دمحأ لاقو . نودجملاك ةيالولا لهأ نم نوكي الف ةداهشلا لهأ
 . نيمأ

 ةيصولا حصت مل رابك ةثرولا يفو هسفن دبع ىلإ ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 :ش ( هبيصن ) :م ريبكلا ثراولا عيبي يأ :ش ( عیب وأ ):م هيلع يلي هنأل :ش ( هعنمي نأ ریبکلل نأل

 ء ةياصولا قحب ءافولا نع زجعيف ) :م هارتشا يذلا دبعلا عني يأ :ش ( يرتشملا هعنميف ) :م دبعلا نم

 هيلع اًيلوتم هضعب راص ىتح : يودزبلا لاقو . ءاصيإلا ةدئاف لصحت الف يأ :ش (هتدئاف ديفب الف

 . هلک لطب ًازجتی ال ام وهو

 ةزئاج ) :م دبعلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ةيصولاف مهلك اراغص ) :م ةثرولا يأ :ش ( اوناك نإو ) :م

 كلام دنعو « روث وبأو يعفاشلا لاق هبو :ش (امهدنع زوجت الو-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 يعخنلا ميهاربإ لاقو . هريغ دبع وأ هسفن دبع ناك ءاوس زوجي :-هللا امهمحر- دمحأو

 . امهلوق يأ « هريغ دبع ىلإ حصت الو« هسفن دبع ىلإ حصت ةمربش نباو يعازوألاو

 ةراتو ةفينح يبأ عم ةرم ىوري هيف برطضم -هللا همحر -دمحم لوق : ليقو . سايقلا وهو ) :م



 هيف نألو . اهيفاني قرلا نأ امل ةمدعنم ةيالولا نأ : سايقلا هجو . -هللا همحر -فسوي يبأ عم

 ال بألا نم ةرداصلا ةيالولا نألو . عورشملا بلق اذهو ‹ كلاما ىلع كولمملل ةيالولا تابثإ

 بطاخم هنآ : هلو . عوضوملا ضقن اذهو « هتبقر عيب كلم ال هنأل اهتآزجت هذه رابتعا يفو « أزجتت

 اكالمآ اوناك نإو راغصلا نإف « ةيالو هيلع دحأل سيلو ‹ ةياصولل ًالهأ نوكيف « فرصتلاب دبتسم
 راصو « مهل ًارظان هنوكب رعشي [:يأ] نذؤي هيلإ ىلوملا ءاصيإو ء ةافانم الف عنملا ةيالو مهل سيل

 ًأزجتت دق ةيصولاو ٠ بتاكمل اك

 يفاني يأ :ش ( اهيفاني قرلا نأ امل ةمدعنم ةيالولا نأ :سايسقلا هجو . -هللا همحر- فسوي يبأ عم

 ‹ كلاملا ىلع كولمملل ةيالولا تابثإ ) :م دبعلا ىلإ ءاصيإلا زاوج يف يأ :ش ( هيف نألو ) :م ةيالولا

 . كولمملا ىلع كلاملا ةيالو عورشملا نأل :ش ( عورشملا بلق اذهو

 دبع ىلإ ةيصولا يأ :ش ( اهتئزجت هذه رابتعا يفو« أزجنت ال بألا نم ةرداصلا ةيالولا نألو ) :م

 عيب كلي الو « تاكرتلا :ش ( هتبقر عيب كلي ال هنأل ):م ةيالولا هئزجت راغص ةثرولاو هسفن

 يصولا ىلوتي نأ ةيصولا عوضوم نأل :ش ( عوضوملا ضقن اذهو ) :م هيف ايصو نوكي الو «هسفن
 :ش ( هنأ هلو ) :م ةيصولا ةئزجت هتبفر عيب نم هعنم يفو « ثلثلا نم يقب ام عيمج يف فرصتلا

 يبصلا نع هب زرتحا :ش ( بطاخم ) :م دبعلا نأ يأ « هدبعلو خسنلا ضعب يفو « دبعللو يأ

 . نونجملاو

 نأ هالومل نأل ‹ هسفنب دبتسي ال هنأل « ريخلا دبع نع هب زرتحا :ش ( فرصتلاب دبتسم ) :م

 نإف ءةيالو هيلع دحأل سيلو ءةياصولل ًالهأ نوكيف ) :م كلذك ناك اذإف « هنم فرصتلا نع هرجحي

 ةيالولا تابثإ نيبو مهل اكولم هنوك نيب :ش ( ةافانم الف عنملا ةيالو مهل سيل اًكالمأ اوناك نإو رغصلا

 هعیب نوکلیب ال ثیح هيف فرصتلا نوكلي ال مهنکلو هتبقر نوکلی اوناک نِإو مهنأل « مهقح يف

 ؟ ةافانملاو عنملا ققحتيف هعيبي نأ يضاقللف كلذ مهل نكي مل نإ : ليق نإف

 ىلإ يأ :ش ( هيلإ ىلوملا ءاصيإو ) :م عنملا ةيالو يضاقلل قبي مل ءاصيإلا تبث امك هنأب بيجأ
 هيلإ نسحأو هدبع ىر نم نأل هنثرول يأ :ش ( مهل ارظان هنوكب رعشي [:يآ] نذؤي ) :م هدبع
 ‹« يبنجألا ةقفش نم رثكأ هتوم دعب هدالوأ نم راغصلا ىلع هتقفش نأ امل هراتخي نأ رهاظلاف

 . هراتخا كلذكف

 كاذف ‹ بتاكملا ىلإ ءاصيإلاك نقلا دبعلا ىلإ ءاصيإلا راص يأ :ش ( بتاكملاك راصو ) :م

 مأو ربدملاو بتاكملا يف فالخلاو « اًضيأ هريغ بتاكم ىلإ ءاصيإلا زوجيو « اذه اذكو « زوجي
 اذه :ش (ًآزجنت دق ةيصولاو) :م ةثالثلا ةمئألا دنع نقلا يف فالخلاك ضعبلا قيقرو « دلولا
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 هلصأ لاطبإ ىلإ يدؤي اليك هيلإ راصي : لوقن وأ -هللا همحر -ةفينح يب نع يورملا وه ام ىلع

 مصض ةيصولاب مايقلا نع زجعي نم ىلإ ىصوأ نمو : لاق . ىلوأ لصألا حيحصتل فصولا رييغتو

 هيلإ رخآلا مضب لصحي رظنلا ليمكت نأل اذهو ‹ ةثرولاو يصوملا قحل ةياعر هريغ يضاقلا هيلإ

 فرعي ىتح هبيجي ال كلذ يصولا هيلإ اكش ولو « هريغ ةناعإب رظنلا متيف « هتيافك صقنو هتنايصل
 ًالصأ هزجع يضاقلا دنع رهظ اذإو « هسفن ىلع افيفخت ابذاك نوكي دق يكاشلا نأل ؛ ةقيقح كلذ

 هجرخي نأ يضاقلل سيل هيف انيمأ فرصتلا ىلع ارداق ناك ولو نيبناجلا نم رظنلل ةياعر هب لدبتسا

 ىلع مدق اذهلو ‹ ىلوأ هؤاقبإف ‹ هيضرمو تيما راتخم ناك هنآ امل « هنود ناک هریغ راتخا ول هنأل

 . هريغ ىلع مدقي نأ ىلوأف ‹ هتقفش روفو عم تيملا بأ

 هنأ : ةفينح يبأ نع ىور دايز نب نسحلا نأ كلذو « اهتئزجت هذه رابتعا يفو امهلوق نع باوج

 اًيصو نوكي امهنم ًالك نأ نيدلا يف رخآلا ىلإو « نيعلا يف امهدحأ ىلإ نيلجر ىلإ ىصوأ اذإ
 ۰ . ةصاخ هيلإ ىصوأ اميف

 راصي :لوقن وأ « -هللا همحر -ةفينح يبأ نع يورملا وهام ىلع) :م :هلوقب اذه ىلإ راشأو

 وهو ‹« فرصتلااذه لصأ يآ :ش (هلصأ لاطبإ ىلإ يدؤي اليك ) :م ئزجتلا ىلإ يأ :ش (هيلإ

 ‹ هفصو رييعت اذه لاقيامع باوج :ش ( فصولا رييغتو ) :م راغصلا ىلع اًيصو هدبع بيصنت

 حيحصتل ) :م فصولا ربتعيو هلوقب باجأف « نكي مل امدعب اًئزجتم هلعج ينعي «ؤزجتلا وهو

 . ةيلكلاب هرادهإ نم :ش ( ىلوآ لصألا

 يضاقلا هيلإ مض ةيصولاب مايقلا نع زجعي نم ىلإ ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 لصحي رظنلا ليمكت نأل ) :م هريغ هيلإ يضاقلا مض يأ :ش ( اذهو« ةثرولاو ىصوملا قحل ةياعر هريغ

 . يصولا ةنايصل يأ :ش ( هتنايصل ) :م ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( هيلإ رخآلا مضب

 ىلإ اكش ولو يأ :ش ( كلذ يصولا هيلإ اكش ولو « هريغ ةناعإب رظنلا مستيف « هتيافك صقنو ) :م
 دق يكاشلا نأل ؛ ةقيقح ) :م هزجع ىأ :ش ( كلذ فرعي ىتح هبيجي ال ) :م زجعلا يصولا يضاقلا

 :م هريغ ىلو يأ :ش (هب لدبتسا الص هزجع يضاقلا دنع رهظ اذإو « هسفن ىلع اًفيفخت اًبذاك نوکی

 يضاقلا ةهج نم بوصنملا موي يصولاو يصوملا بناج يأ :ش ( نيبناحلا نم رظنلل ةياعر)

 . هعم قوقح ءاضقب لوزعملا زجاعلاو يصوملا ج جئاوح يف فرصتلاب

 يصولا جرخي نأ يأ :ش ( هجرخي نأ يضاقلل سيل هيف اًتيمأ فرصتلا ىلع ارداق ناك ولو ) :م

 ‹ ىلوأ هؤاقباف ‹ هیضرمو تیما راتخم ناک هنآ امل هنود ناک هریغ راتخا ول هنأل ) :م ًالدع ناک هنآ عم

 يأ :ش ( هتقفش روفو تيما يبأ ىلع مدق ) :م تيما راتخم تيا يصو نأ لجألو يأ :ش (اذهلو
 . تيل بأ ريغ وه يذلا يضاقلا يصوو :ش ( هريغ ىلع مدقي نأ ىلوأف ):م بألا ةقفش
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 هنم هل ودبت ىتح هلزعي نأ هل يغبني ال هنإف ‹ يضاقلا ىلإ يصولا مهضعب وأ ةثرولا اكش اذإ اذكو

 دقو هتنامأل ًايصو هبصن امنإ تيملاف ةناينلا ترهظ اذإ هنأ ريغ ‹ تيملا نم ةيالولا دافتسا هنآل ؛ ةنايخ

 . هل يصو ال هنأك « هبانم يضاقلا بوني هزجع دنعف اهنم هجرخأل ءايحألا يف ناك ولو « تتاف

 -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع فرصتي نأ امهدحأل نكي مل نينثا ىلإ ىصوأ نمو لاق

 :-هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . ىلاعت هللا ءاش نإ اهنيبن ةدودعم ءايشأ يف الإ هبحاص نود

 فصو يهو « ةيالولا اهليبس ةياصولا نأل؛ ءايشألا عيمج يف فرصتلاب امهنم دحاو لك درفني
 حاكنإلا ةيالول ًالمك امهنم لكل تبثف «أزجتت ال يعرش

 هل يغبني ال هنإف يضاقلا ىلإ يصولا مهضعب وأ ةثرولا اكش اذإ ) :م مكحلا يأ :ش ( اذكو ) :م

 نم ةيالولا دافتسا هنأل ؛ ةنايخ ) :م يصولا نم يأ « هنم رهظي يأ :ش ( هنم هل ودبت یتح هلزعی نآ

 ءايحألا يف ناك ولو تتاف دقو « هتنامأل اًيصو هبصن امنإ تيم اف ةنايخلا ترهظ اذإ هنأ ريغ « تيما

 ال هنأك« هبانم يضاقلا بوني هزجع دنعف ) :م ةيصولا يأ :ش (اهنم ) :م . تيما يأ :ش (هجرخأل

 . (هل يصو

 يبأ دنع فرصتي نأ امهدحأل نكي مل نينا ىلإ ىصوأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 مهنيب فالخلااذه :رافصلا : مساقلا وبأ لاق :ش ( هبحاص نود- هللا امهمحر - دمحمو ةفينح

 ةدح ىلع دقعب امهنم دحاو لك ىلإ ىصوأ اذإ امأف « دحاو دقعب اعم ًاعيمج امهل ىصوأ اذإ اميف
 «ذخأن هبو « حضوأ اذه ثيللا وبأ هيقفلا لاق . فالخ الپ فرصتلاب امهنم دحاو لک درفنی هناف

 فالخلا لاق هنأ فاكسإلا ركب ىبأ نع ىكحو . دارفنالا ىلع امهنم دحاو لكو اذإ نيليكولا ةلزنمب

 نأل «حصأ اذهو «طوسبملا» يف لعجو . اًقرفحم وأ اًعيمج امهل ىصوأ ءاوس « اًعيمج امهيف

 قارتفالا نيب قرف الف اعم امهل ةيصولا تبثت ذئنيحو « توملا دنع نوكي اغنإ « ةيصولا بوجو
 . ةلاكولا فالخب « عامتجالاو

 لاوقأ فالتخال اهلك اهنييبتب دعو امنإ :ش ( هللا ءاش نإ اهنيبن ةدودعم ءايشأ يف الإ ) م

 تيملل نفكلا ءارش يه و ةعبس بتكلا ةماع يف ركذو « ةتس ٠ رارسألا» يف ركذف « اهيف ءاملعلا

 ‹ اهنيعب ةبه ذيفنتو «نيد ءاضقو <« اهنيعب ةعيدو درو ‹ مهتوسكو راغصلا ماعطو « هزيهجتو

 ةينامث ناخ يضاقل « ريغصلا عماجلا » يف ركذو . تيا قوقح يف ةموصخل او « هنيعب دبع قتعو
 ذيفنتو ةبهلا لوبق طقسأ : «رارسألا »يفو .ةبهلا لوبق :نماثلاو ةروكذملا ةعبسلا يهو <«

 . ةتس تراصف « ةيصولا

 نأل ؛ ءايشألا عيمج يف فرصتلاب امهنم دحاو لك درفتب : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م

 حاكنإلا ةيالول المك امهنم لكل تبشف «ازجتت ال يعرش فصو يهو « ةيالولا اهليبس ةياصولا
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 ناك يذلا هجولا ىلع هيلإ ةيالولا تلقتنا اذإ ققحتت امنإو ‹ ةفالخ ةياصولا نأل اذهو « نيوخألل

 عار لک یماصتخاب نذژب امها بالا رایتخا نالو  لامکلا فصر ناک دقو يصرون

 ضيوفتلاب تبثت تبت ةيالولا نأ : امهلو . امهنم دحاو لك ةبارق ةلزنم كلذ لزنيف « ةقفشلاب امهنم

 ‹ ىنثم اب الإ ىصوملا يضر امو ديقم طرش وه ذإ « عامتجالا فصو وهو ضيوفتلا فصو یعاريف

 ‹ ةبارقلا كلانه ببسلا نأل ؛ حاكنإلا يف نيوخألا فالخب « فرصتلاب ىنام لاك دحاولا سيلو

 هتبلاط ول ىتح « يلولا ىلع اهل قحتسم قح حاكنإلا نألو ءًالمك امهنم لكب تماق دقو

 يف ًاريخم ىقبي اذهلو « يصولل فرصتلا قح انههو « هيلع بجي اهبطخي ءفك نم اهحاكنإب
 حصي الف هبحاصل اًقح ىفوتسا يناثلا يفو « حصف هبحاص ىلع اًقح ىفوأ لوألا يقف . فرصتلا

 باب نم ال ةرورضلا باب نم اهنأل ؛ ةدودعملا ءايشألا فالخب امهلو . امهيلع يذلا نيدلا هلصأ

 ‹ ةيالولا

 . هتالوم حاكنإب درفني نأ امهنم دحاو لكل نإف :ش (نيوخألل

 ( هيلإ ةيال ولا تلقا اذإ ققحتت امنإو « ةفالخ ةياصولا نأل ) :م ركذ ال حيضوت :ش ( اذهو ) :م

 رايتخا نألو ‹ لامكلا فصو ناك دقو يصوملل اًتباث ناك يذلا هجولا ىلع ) :م يصولا ىلإ يأ :ش

 . (امهنم دحاو لك ةبارق ةلزنم كلذ لزنيف ‹ ةقفشلاب امهنم دحاو لك صاصتخاب نذؤي امهايإ بألا

 ‹ ضيوفتلاب تبثت ةيالولا نأ ) :م :-هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ىن اب الإ يصوملا يضر امو ‹ ديقم طرش وه ذإ ‹ عامتجالا فصو وهو ضيوفتلا فصو ىعاريف
 ( تماق دقو ةبارقلا كلانه ببسلا نأل ‹ حاكنإلا يف نيوخألا فالخب « فرصتلاب ىنثملاك دحاولا سيلو

 لامكلا هجو ىلع يأ :ش (ًالمك ):م نيوحخألا نم يأ :ش ( امهنم لكب ):م ةبارقلا يأ :ش

 . دحاو ىلإ ال امهيلإ وهو ءاصيإلا اذه [يف] ببسلاو

 يأ :ش ( هتبلاط ول ىتح يلولا ىلع ) :م ةأرملل يأ :ش ( اهل قحتسم قح حاكنإلا نألو ) :م

 ‹يصولل فرصتلا قح انههو ) :م هنم اهحاكنإ :ش ( هيلع بجی اهبطخی ءفک نم اهحاکنإب ) :م يلولا

 اًقح یفوآ ) :م نيوخألا دحأ يف يأ حاكنإلا يف يأ :ش ( لوألا يفف فرصتلا يف ذ ًاريخم یقبی اذهلو

 فرصتلا ةيالو نأل :ش ( ىفوتسا ) :م ةياصولا يف يأ :ش ( يناثلا يفو . حصف « هبحاص ىلع

 اتئاك اقح رخآلا ىلع نييصولا دحأ ىفوتسا يأ :ش ( هبحاصل اًقح ) :م هدحو فرصت اذإف ءامهل

 امهدحأ ىفوتساف نيلجرل نيدلا ناك اذإ ينعي :ش ( امهيلع يذلا نيدلا هلصأ حصي الف ) :م هل

 . رخالا بيصن

 ءاش نإ اهنيبن ةدودعم ءايشأ يف الإ هلوق ىلإ راشأ :ش ( ةدودعملا ءايشألا فالخب امهلو ) :م

 ةيالولا باب نم ال ةرورضلا باب نم ) :م ةدودعم ءايشألا هذه نأل يأ :ش ( اهنآل ):م ىلاعت هللا
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 نفك ءارش يف الإ لاقف اهناوخآو باتكلا يف هانثتسا ام يهو« ًادبأ ةانثتسم ةرورضلا عضاومو

 راغصلا ماعطو . كلذ دنع ناريجلا هكلمي اذهلو « تيم ا داسف ريخأتلا يف نأل هزيهجتو تيا

 ءارش يرتشملاو بوصغملا درو « اهنيعب ةعيدولا درو . ًايرعو ًاعوج مهتوم فاخي هنأل ؛ مهتوسكو
 بحاصو كلاما هكلمي هنإف « ةيالولا باب نم تسيل اهنأل ؛ نويدلا ءاضقو لاومألا ظفحو ًادساف

 ال هنألو . ةناعإلا باب نم ناكف « هدي يف عقي نم هكلمي لاملا ظفحو هقح سنجب رفظ اذإ نيدلا

 اهنيعب ةيصو ذيفنتو يأرلا ىلإ هيف جاتحي .

 باتكلا يف هانثتسا ام ) :م ةمودعملا ةمودعمل ا ءايشألا يأ :ش ( يهو ادبأ ةانئتسم ةرورضلا عضاومو

 يبأ دنع فرصتي نأ امهدحأل زجي مل ىصوأ نمو هلوق وهو « يرودقلا يف يأ :ش ( اهتاوخأو

 . بيرق نع اهانركذ دقو « هرخآ ىلإ تيملا نفك يف الإ هبحاص نود دمحمو ةفينح

 ‹ يرودقلا ظفل اذه :ش ( هزيهجتو تيما نفك ءارش يف الإ ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاقف ) :م

 يف نال ):م : هلوقباذهو ‹ فنصملا للعو يرودقلا اهركذ ةعبسلا ءايشألا للعي عرش فنصملاو

 تيما ريخأت نأ لجألو يأ :ش (اذهلو « تيملا داسف ) :م تيم ا زيهجت ريخآأت يف يأ :ش ( ريخاتلا

 دنع يأ :ش ( كلذ دنع ) :م تيملا زيهجت يأ هزيهجت :ش ( ناريجلا هكلمي ) :م هداسف هزیهجت نع

 . ريخأتلا ببسب داسفلل تيملا فارشإ

 مهتوم فاخي هنأل ):م : فنصملا لاقو ‹ يرودقلا ظفل :ش ( مهتوسكو راغصلا ماعطو ) :م

 لاقو ‹ يرودقلا ظفل :ش ( اهنيعب ةعيدولا درو ) :م يرعلاو عوجلا ثيح نم يأ :ش ( ايرعو اعوج
 اهركذي مل ةثالشلا هذه :ش ( لاومألا ظفحو ادساف ءارش ىرتشملاو بوصغملا درو ) :م فنصم ا

 ۰ . يرودقلا

 هذه نأل يآ :ش ( اهنأل ):م فنصملا لاقو « يرودقلا ظفل نم :ش (نويدلا ءاضقو ) :م

 :م يصوملا نم ةدافتسملا ةيالولا نم تسيل ينعي :ش ( ةيالولا باب نم تسيل ) :م ةعبرألا ءايشألا

 :م هقح سنج نم ناك اذإ هذخأ كلي :ش ( هقح سنجب رفظ اذإ نيدلا بحاصو كلاما هكلمي هنإف)

 ءادتبالا ىلع هعافتراو لاومألا ظفحو : هلوقل ليلعتلا ىلع لالا ظفح عفري :ش (لاملا ظفحو)

 يف يأ :ش ( هيف جاتحي ال هنألو « ةناعإلا باب نم ناكف ‹ هدي يف عقب نم هکلمب ) :م : هلوق وه هربخو

 وهف تيملل نيدلا ءاضتقا يف امأ « تيملا ىلع نيدلا ءاضق يف اذه :ش ( يأرلا ىلإ ) :م لام لا ظفح

 . فالخلا ىلع

 راغصلا ماعطو هلوق ىلع تافوطعملا رخآ ىلع اًمطع رجل اب :ش ( اهنيعب ةيصو ديفنتو ) :م

 . رجلاب هيلع تافوطعملا لكو « هزيهجتو نفكلا ءارش يف الإ هلوق ىلع اقطع رورجم
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 اهيف عامتجالا نأل ؛ تيملا قح يف ةموصخلاو . يآرلا ىلإ هيف جاتحب ال هنأل ؛ هنيعب دبع قتعو

 هكلمت هنألو ‹« تاوفلا ةفيخ ريخآتلا يف نأل « ةبهلا لوبقو . نيليكولا دحأ اهب درفني اذهلو « رذعتم

 هيف نأل ؛ فلتلاو ىوتلا هيلع ىشخي ام عيبو . ةيالولا باب نم نكي ملف ‹هرجح يف يذلاو مألا

 نم لك هكلمي هنألو « تاوفلا ةيشخ ريخأتلا يف نأل ؛ ةعئاضلا لاومألا عمجو . ىفخت ال ةرورض

 وأ عيبي نأ نريصولا دحأل سيلو :«ريغصلا عماجلا» يفو. ةيالولا باب نم نكي ملف « هدي يف عقو

 امهتنامأب يضر هنأل اذهو « مهفرع يف هنم دارملا ناك اذك . ءاضتقالا يضاقتلاب دارملاو  ىضاقتي

 نم ناكف . فرع ام ىلع سنجلا فالتخا دنع اميس ال ةلدابملا ىنعم يف هنألو « ضبقلا يف ًاعيمج

 . ةيالولا باب

 ال هنأل ) :م : فنصملا لاقو . يرودقلا ظفل نم وهو « اًضيأ رجل اب :ش ( هنیعب دبع قتعو ) :م

 وهو« يرودقلا ظفل نم :ش ( تيملا قح يف ةموصخلاو ) :م : هلوق اذكو :ش ( يأرلا ىلإ هيف جاتحي

 رذعت لجألو يأ :ش ( اذهلو « رذعتم اهيف عامتجالا نأل ):م :فنصملا لاقو . رجلاب اًضيأ

 اذكو « ةايحلا لاح نيرضاح اناك اذإ :ش ( نيليك ولا دحأ اهب درفني ) :م ةموصخلاب يأ « عامتجالا
 .ةافولا دعب

 ةفيخ ريخاتلا يف نأل ) :م هلبق يتلا تارورجملا ىلع اًمطع اًضيأ رجل اب :ش ( ةبهلا لوبقو) :م

 اًضيأ كليو يأ :ش ( هرجح يف يذلاو مألا هكلمت ) :م ةبهلا لوبق نألو يآ :ش ( هنألو تاوفلا

 ام عيبو ) :م رخآلا ىلإ جاتحي ىتح :ش ( ةيالولا باب نم نكي ملف ) :م ريغصلا هرجح يف يذلا
 ‹ كالهلا ىوتلاو « اهلبق يتلا تارورجملا ىلع اقطع اًضيأ رج لاب :ش ( فلتلاو ىوتلا هيلع ىشخب
 .( ىفختال ةرورض هيف نأل ):م ىوتلا ريسفت نم عفرلاب فلتلاو هلوق ىنعمو

 ‹ تاوفلا ةيشخ ريخأتلا يف نأل ) :م كلذ لثم اًضيأ رجل اب :ش ( ةعئاضلا لاومألا عمجو ) :م

 . رهاظ وهو :ش ( ةيالولا باب نم نکی ملف « هدي يف عقو نم لک هکلعی هنالو
 ‹ «عماحلا» ظفل اذه :ش ( ىضاقتي وأ عيبي نأ نييصولا دحأل سيلو :؟ريغصلا عماجلا» يفو ) :م

 ( مهفرع يف هنم دارا ناك اذك ):م ضبقلا يأ :ش ( ءاضتقالا يضاقتلاب دارملاو ) :م : فنصملا لاقو
 . ةفوكلا لهأ فرع يف يأ :ش

 يأ :ش ( امهتنامأب ىضر هنأل اذهو ) :م : ةبلاطملا كلذ نم دارملا فنصملا رايد فرع يف امأو

 :ش ( هنألو ) :م امهدحأ درفني الف :ش ( ضبقلا يف اًعيمج ) :م نينثالا ةنامأب يضر يصوملا نأل

 باب نم ناكف « فرع ام ىلع سنجلا فالتخا دنع اميس ال ةلدابملا ىنعم يف ):م ضبقلا نألو يأ
 . امهدخأ درفني الف :ش ( ةيالولا
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 اذإ نيليكولا ةلزنمب فرصتلاب امهنم دحاو لك درفني : ليق دارفنالا ىلع دحاو لك ىلإ ىصوأ ولو

 يف فالخلا : ليقو. دحاولا يأرب يضر دقف درفأ امل هنأل اذهو « دارفنالا ىلع دحاو لك لكو

 ةلاكولا نأل ؛ نيليكولا فالخب « توملا دنع ةيصولا بوجو نأل ؛ حصألا وهو دحاو نيلصفلا

 نع زجاع يقابلا نألف : امهدنع امأ .ررخآ اًيصو هناكم يضاقلا لعج امهدحأ تام نإف « بقاعتت

 -فسوي يبأ دنعو ‹ هزجع دنع تملل ًارظن رخآ اًيصو هيلإ يضاقلا مضيف ‹ فرصتلاب درفتلا

 يف نافرصتم هفلخي نأ دصق يصوملاف فرصتلا ىلع ردقي ناك نإو امهنم يحلا - هللا همحر

 ىلإ ىصوأ امهنم تيم ا نأ ولو « تيما ناكم رخآ يصو بصنب . ققحتلا نكمم كلذو « هقوقح

 الو رخآ صخش ىلإ ىصوأ اذإ ام ةلزنم « ةياورلا رهاظ يف هدحو فرصتب نأ يحللف يحل ا
 . هفلخي نم يأرب ًامكح قاب تيما يأر نأل « رخآ يضو بصن ىلإ يضاقلا جاتحي

 لوق وهو :ش ( فرصتلاب امھنم دحاو لک درفني : ليق دارفنالا ىلع دحاو لكل ىصوأ ولو ) :م

 . عامتجالا لصفو دارفنالا لصف يأ :ش ( نيلصفلا يف فالخلا : ليقو . دحاولا

 توملا دنع ةيصولا بوجو نأل ) :م فاكسإلا ركب يبأ لوق وهو :ش ( حصألا وهو دحاو ) :م

 يضاقلا لعج ):م نييصولا دحأ يأ :ش ( امهدحأ تام نإف « بقاعتت ةلاك ولا نأل « نيليكولا فالخب

 . ( رخآ ایصو هناکم

 نع زجاع يقابلا نألف ) :م :-هللا اهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع امآ ) :م

 ناك نإف ‹« هبحاص نود فرصتي نأ نييصولا دحأل سيل امهدنع نأل :ش ( فرصتلاب درفتلا

 يقابلا يصولا زجع دنع يأ :ش ( هزجع دنع تیملل ًارظن رخآ اًيصو هيلإ يضاقلا مضيف ) :م كلذك

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو

 ردقي ناک ناو ) :م نييصولا نم يأ :ش ( امهنم يحلا : - هللا همحر -فسوي يبأ دنعو ) :م

 دصق ) :م لاحلل هيف واولا :ش ( ىصىملاف ) :م اهلبق اب ةلصاو «نإ » : ةملكو :ش ( فرصتلا ىلع

 بصنب ققحتلا نكمن كلذو ‹ هقوقح يف ) :م نايصو : خسنلا ضعب يفو :ش ( نافرصتم هفلخي نأ

 . تيملا يصولا يأ :ش ( تیما ناکم رخآ يصو

 هدحو فرصتي نأ يحللف يحلا ىلإ ىصوأ ) :م نييصولا نم يأ :ش ( امهنم تيما نأ ولو ) :م

 نأل ؛ رخآ يصو بصن ىلإ يضاقلا جاتحي الو رخآ صخش ىلإ ىصوأ اذإ ام ةلزنم « ةياورلا رهاظ يف

 . (هفلخي نم يأرب اًمكح قاب تيملا يأر
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 هدحو هفرصتب يضر ام يصوملا نأل ؛ فرصتلاب درفني ال هنأ :- هللا همحر -ةفينح يبأ نعو

 تام اذإو . ىفوتملا هيضر امك ىنثملا يأرب هفرصت ذفني هنأل ؛ هريغ ىلإ ىصوأ اذإ ام فالخب

 همحر - يعفاشلا لاقو . اندنع لوألا تيملا ةكرتو هتكرت يف ةيصو وهف رخآ ىلإ ىصوأو يصولا

 :امهنيب عماج لاو . ةايحلا ةلاح يف ليكوتلاب أ رابتعا لوألا تيما ةكرت يف اًيصو نوكي ال : - هللا

 ىلإ ءاصيإلا كلميف هيلإ ةلقتنم ةيالوب فرصتي يصولا نأ : انلو . هريغ يأرب ال هيأرب يضر هنأ
 ىلإو لاملا يف يصولا ىلإ لقتنت يصوملل ةنباث تناك يتلا ةيالولا نأ ىري الأ « دجلاك هريغ

 ةماقإ ءاصيإلا نأل اذهو . يصولا اذكف « هيلإ لقتنا اميف بألا ماقم مئاق دحلا مث « سفنلا يف دجلا

 . امهيف هتلزنم يناثلا لزنيف ‹ نيتكرتلا يف ةيالو هل تناك توملا دنعو « هتيالو هل اميف هماقم هريغ

 وهو « هسفنب هدوصقم ميمتت لبق ةينملا هيرتعت دق هنأ هملع عم كلذ يف هب ناعستسا امل هنألو

 هنم طرف ام يفالت

 :م يقابلا يحل ا نآ يآ :ش ( هنآ ) :م هنع نسجل ا هاور :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) :م

 ذفني هنأل ؛ هريغ ىلإ ىصوأ اذإ ام فالخب « هدحو هفرصتب يضر ام يصوملا نأل « فرصتلاب درفني ال)

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( ىفوتملا هيضر امك ىنثملا يأرب هفرصت

 لاقو اندنع لوألا تيملا ةكرتو هتكرت يف هيصو وهف رخآ ىلإ ىصوأو يصولا تام اذإو ) :م

 نأ زوجي ال : نيهجولا دحأ يف :ش ( لوألا تيما ةكرت يف ايصو نوكي ال : - هللا همحر -يعفاشلا

 . (هریغ يأرب ال هیأرب يضر هنآ : امهنیب عماجل او « ةايحلا ةلاح يف ليكو تلاب ارابتعا) :م هريغل يصوي

 كلميف ) :م هنع ةفالخلا قيرطب تيملا نم :ش ( هيلإ ةلقتنم ةيالوب فرصتي ىصولا نآ : انلو ) :م

 ةيالولا نأ ىري الأ ) :م بألا يصوك بألا مدع دنع دجلا ىصو نإف :ش ( دحجلاك هريغ ىلإ ءاصيإلا

 جيوزت كلي ناك ىتح :ش ( سفنلا يف دحلا ىلإو لالا يف يصولا ىلإ لقتنت ىصوملل ةتباث تناك ىتلا

 . :ش ( هيلإ لقتنا اميف بألا ماقم مئاق دحل ا مث (:م صاصقلا ءافيتساو تاريغصلاو راغصلا

 اذهو) :م اًضيأ تيملا نع فلح هنأل :ش ( يصولا اذكف ):م هريغ ىلإ يصويف هنع فلخ هنأل

 :ش ( هل تناك ):م يصوملا توم يأ :ش ( توملا دنعو « هتيالو هل اميف هماقم هريغ ةمأقإ ءاصيإلا نأل

 ىصولل ىمسو « ةيصول هكرتي يذلا هسفن لام يف يأ :ش ( نيتك رتلا يف ةيالو ) :م يصولل يآ

 لوألا ةلزنم يأ :ش ( هتلزنم ) :م ءاصيإلا يف يأ :ش ( يناثلا لزنيف ) :م هيلإ لوؤي ام رابتعاب ةكرت

 . نيتكرتلا يف يأ :ش ( امهيف ) :م

 :ش ( كلذ يف ):م يصولاب يأ :ش ( هب ناعتسا امل ) :م يصولا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 لوصح لبق يأ :ش ( هسفنب هدوصقم ميمتت لبق ةينملا هيرتعت دق هنأ هملع عم ) :م ىصوأ اميف يأ

 . قبسام كرادت يأ :ش ( هنم طرفام يفالت ) :م هدوصقم يأ :ش ( وهو ):م هنم ىصوملا دوصقم
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 هدوصقم لصحي نأ هنكمي يح لك ولا نأل ؛ ليكولا فالخب « هريغ ىلإ هئاصيإب ايضار راص

 ةثرولا نع هل ىصوملا يصولا ةمساقمو : لاق . هيلإ ءاصيإلاو هريغ ليكوتب ىضري الف هسفنب

 دريو بيعلاب دري ىتح تيملا ةفيلخ ثراولا نأل ؛ ةلطاب هل ىصوملا نع ةثرولا هتمساقمو « ةزئاج

 ثراولا نع امصخ نوكيف «اضيأ تيما ةفيلخ يصولاو ثروملا ءارشب ًارورغم ريصيو « هب هيلع

 كراشي نأ هل سيل يصولا دي يف ام كله دقو رضح ول ىتح هيلع هتمسق تحصف « ًابئاغ ناك اذإ

 ۰ . هل ىصوملا

 :ش ( هئاصيإب ) :م امل : باوج وهو يصوملا يأ :ش ( ايار راص ) :م رومألا يف طيرفتلا نم هنم

 . هدوصقم ميمتت ىلإ ةلالد :ش ( هريغ ىلإ ):م يصولا ءاصيإب يأ

 هدوصقم لصحي نأ هنکي يح لكوملا هنأل ):م كلذك سيل هنإف :ش ( ليكولا فالخب ) :م

 . رهاظ اذهو :ش ( هيلإ ءاصيإلاو هريغ ليكوتب ىضري الف «هسفنب

 ةثرولا نع هل ىصوىملا يصولا ةمساقمو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 مستقي نأ وهو « نينثا نيب ةمسقلا لعف ةمساقملا :ش ( ةلطاب هل ىصوملا نع ةثرولا ةمساقمو « ةزئاج

 رخآ لجرل ىصوأو لجر ىلإ ىصوأ لجر : ةلأسملا ةروصو ‹ اًئيش رخآلا عم امهنم دحاو لك

 . نيهجو ىلع يهو ةمساقملا يصولا دارأف بيغ رابك وأ راغص ةثرو هلو هلام ثلثب

 هذهف ةثرولل نيثلئلا كسمأو ثلثلا هاطعأو ةثرولا نع ابان هل ىصوملا مساقي نأ وه : لوألا

 .ةزئاج

 هركذامامهنيب قرفلا نايبو . ةلطاب يهو هل ىصوملا نع ةثرولا مساقي نأ : يناثلا هجولا

 ( بیعلاب دری یتح ) :م هدعب هفلخی نم ينعي :ش ( تيملا ةفيلخ ثراولا نأل (:م :هلوقب فنصلا

 ارورغم ريصيو ) :م ثراولا هعاب اميف يأ :ش ( هب هيلع دریو م ثروملا هارتشا اميف ينعي :ش

 هناف ةيراجلا تقحتسا مث ثراولا اهدلوتساف تام مث ةيراج ىرتشا نمک :ش ( ثروملا ءارشب

 ىلع عجري ال اهلاحب ةلأسملاو ثروملا اهعاب ول امك ةفيلخلا نكي مل ولو « تيملا عئابلا ىلع عجري

 . هرورغك ةرورغ ناك ىتح هعئاب نع ةفيلخب سيل هنأل « هعئاب عئاب

 ‹ اًريبك ناك اذإو :ش ( اًبئاغ ناك اذإ ثراولا نع اًمصخ نوكيف « اًضيأ تيم ا ةفيلخ يصولاو ) :م

 ىلع يأ :ش ( هيلع هتمسق تحصف ) :م كلذك ناك اذإف « هلعف ىلإ ةجاح ال اريغص ناك اذإ هنأل

 . بئاغلا ثراولا

 ىصوملا كراشي نأ هل سيل يصولا دي يف ام كله دقو ) :م بئاخلا يأ :ش ( رضح ول ىتح (:م

 ةمسقلاو «مصخ هل ىصوملاو « رابكلا لام ظفح ىلعو راغصلا ىلع ةرصاق هتيالو نأل :ش ( هل
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 دري ال اذهلو « ديدج ببسب هكلم هنأل ؛ هجو لك نم تيملا نع ةفيلخب سيلف هل ىصوملا امأ

 ‹ هتبيغ دنع هنع ةفيلخ يصولا.نوكي الف يصوملا ءارشب ًارورغم ريصي الو هيلع دري الو « بيعلاب
 نأ ريغ « هيلع دفنت مل ةمسقلا نأل ؛ يقب ام ثلث هل ناك يصولا دنع هل زرفأ ام كله ول ىتح

 ةكرتلا ضعب كله اذإ امك راصف « ةكرتلا يف ظفحلا ةيالو هلو هيف نيمأ هنأل ؛ نمضي ال يصولا

 كرتشملا لالا نم ىوت ام يوتيف ثراولا كيرش هل ىصىملا نأل ؛ يقابلا ثلث هل نوكيف ةمسقلا لبق

 عاضف هل ىصوم ا بيصن ذخأو ةثرولا مساق نإف : لاق . ةكرشلا ىلع يقب ام ىقبيو « ةكرشلا ىلع
 . انيب امل يقبام ثلثب هل ىصوملا عجر

 . ةمسقلا تذفنف نيمصخلا نيب حصت

 ( هجو لك نم تيملا نع ةفيلخب سيلف هل ىصىملا امآ ):م : هلوقب يناثلا هجولا نايب ىلإ راشأو

 نأل يأ :ش ( دیدج ببسب هکلم هنأل ):م هلوق ىنعم وهو ببسب « كيلمت ةيصولا نأل :ش

 . تيملا لام ثلث نم هل يقب ام وهو ببسب هل ىصوأ ام كلم هل ىصوملا

 هارتشا اميف :ش ( بيملاب دري ال ):م تيم لا نع ةفيلخ ريغ هنوكلو يأ :ش (اذهلو ) :م

 دلولا نوكي ينعي :ش ( ارورغم ريصيالو ):م تيملا هعاب اميف :ش ( هيلع دري الو) :م ثروملا

 كلذك رمألا ناك اذإف « هانركذ ام رخآ ىلإ ةيراج ىرتشا اذإ اميف :ش ( يصوملا ءارشب ) :م اًقيقر

 دنع هل زرفآ ام كله ول یتح « هتبیغ دنع ):م بئاغلا نع يأ :ش ( هنع ةفيلخ يصولا نوكي الف ) :م

 ال يصولا نآ ريغ ):م حصي مل يأ :ش ( هيلع ذفنت مل ةمسقلا نأل ؛ يقب ام ثلث هل ناك يصولا

 كلهو عورشم ريغ هفرص نأك ةحيحص ريغ ةمسقلا تناك اذإ لاقي امع باوج اذه :ش (نمضي

 . هكلهتساو لام لا ىلع دعب امك نامضلا بجيف عورشم ريغ وه يذلا دقعلا كلذ دعب لاملا

 امك راصف ةكرتلا يف ظفحلا ةيالو هلو هيف نيمأ هنأل ) :م نمضي ال يصولا نأ وه باوجلاريرقتو

 :ش ( ىوتيف ثراولا كيرش هل يصوملا نأل ؛ يقابلا ثلث هل نوكيف « ةمسقلا لبق ةكرتلا ضعب كله اذإ

 ىلع يقب ام ىقبيو ةكرشلا ىلع كرتشملا لالا نم ) :م كلهام يآ :ش ( يوت ام ):م كلهي يأ

 ال هنأ ىلإ ةراشإ هرخآ ىلإ ةكرتلا ضعب كله اذإ امك راصف هلوق ىف ىقانغسلا لاقو :ش (ةكرشلا

 هملس ول امأ « كلذ يف روصتي امنإ ظفحلا نأل « هدي يف ةثرولل هزرحأ ام ناك اذإ هيلع نامض

 . عفدلاب عفادلا نمض ءاش نإو ‹ ضبقلاب ضباقلا نمض ءاش نإ رايخلاب هل ىصوملاف مهيلإ

 هل ىصوملا بيصن ذخأو ) :م ةئرولا يصولا مساق نإف يأ :ش ( ةرولا مساق نإف : لاق ) :م

 ناكاذه : لمكألا لاقو :ش ( يقبام ثلثب) :م.ةثرولا ىلع يأ :ش ( هل ىصوملا عجر عاضف

 ىلإ ةراشإ :ش (انيب ال ) :م «ريغصلا عماجلا» ظفل هنوكل هركذ هنكلو «همالك قايس نم اًمولعم

 . هيلع ذفنت مل ةمسقلا نأل هلوق
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 ام ثلث نم تيملا نع جح هدي يف ام كلهف ةثرولا مساقف ةجحب ىصوأ تيملا ناك اذٍإو : لاق

 نإ : - هللا همحر -فسوي وبآ لاقو . هدي يف عاضف هنع جحيل لجر ىلإ هعفد نإ كلذكو «يقب

 ال : - هللا همحر -دمحم لاقو . ثلثلا مامتب عجري الإو ءيشب عجري مل ثلثلل اقرغتسم ناك

 همزلي ال كلهف هنع جحيل الام هسفنب يصوملا زرفأ ولو . يصوملا قح ةمسقلا نأل ‹ ءيشب عجري

 نأ : -هللا همحر- فسوي يبألو . هماقم ماق يذلا هيصو هزرفأ اذإ اذكف ‹ ةيصولا تلل ءيش

 يبألو . اهلحم تاوفل تلطب قبي مل اذإو « اهلحم يقب ام اهذيفنت بجيف « ثلثلا ةيصولا لحم

 ربتعت ملف « جحلا ةيدأت وهو « اهدوصقمل لب « اهتاذل دارت ال ةمسقلا نأ: - هللا همحر - ةفينح

 ام ثلثب جحيف ةمسقلا لبق كله اذإ امك راصو «هنود

 :ش ( مساقف ةجحب ىصوأ تيم ا ناك اذإو ) :م : «ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 جاحلاو يصولا : يكاكلا لاق « يصولا دي يف يأ :ش ( هدي يف ام كلهف ةثرولا ) :م يصولا يآ

 . امهب روکذم ریغامهیلع لولدم

 رهاظلا ىلإ نوكي نأ صتخي ال ريمضلا عجري نأ يكاكلا هلاق ام ىلإ ةجاح ال : تلق

 نإ كلذكو « يقب ام ثلث نم تيملا نع جح ) :م ىفخي ال ام ىلع اًضيأ رتتسملا يف نوكي لب «ةصاخ

 . ةفينح يبأ لوق هلك اذهو ىقب ام ثلث نم هنع ححي :ش ( هدي يف عاضف هنع جحيل لجر ىلإ هعفد

 ناكو هنع جحي نأ ىصو مهرد فالآ ةعبرأ كرتو تام لجر : هتروص : لمكألا لاق

 جح قيرطلا يف تقرسف هنع جحي يذلا ىلإ عفدو فلألا يصولا ذخأف مهرد فلأ جحلا رادقم

 ةرم يقب ام ثلث ذخؤي اًيناث تقرس نإف « مهرد فلأ وهو ةكرتلا نم يقب ام ثلث نم تيم ا نع

 . اذكه « ىرخأ

 ءيشب عجري مل ثلثلل اًقرغتسم ) :م كلاهلا يأ :ش ( ناك نإ-هللا همحر- فسوي وب لاقو ) :م

 ةثالثو ةئامثالث وهو :ش ( ثلثلا مامتب عجري ):م ثلثلل اًقرغتسم كلاهلا نكي مل نإف :ش (الإو

 . ىرخأ ةرم ذخؤي اًيناث تقرس نإف « ثلثو نوثالثو

 هسفنب يصوم ا زرفآ ولو ‹ يصوملا قح ةمسقلا نأل ؛ ءيشب عجري ال-هللا همحر- دمحم لاقو ) :م

 يبألو. هماقم ماق يذلا هيصو هزرفأ اذإ اذكف «ةيصولا تلطبو ءيش همزلي ال كلهف هنع جحيل الام

 تاوفل تلطب قبي مل اذإو « اهلحم يقب ام اهذيفنت بجيف « ثلثلا ةيصولا لحم نأ :-هللا همحر- فسوي

 . ةيصولا لحم يأ :ش (اهلحم
 ملف جحلا ةيدات وهو« اهدوصقمل لب ء اهتاذل دارت ال ةمسقلا نأ : - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 ام ثلثب جحيف ةمسقلا لبق كله اذإ امك راصو ) :م جحا ءادأ يهو دوصقملا نود يأ :ش (هنود ربتعت
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 هجولا كلذ ىلإ فرصي مل اذإف ء اهل ضباق ال ذإ ‹ ةامسملا ةهجلا ىلإ ميلستلاب اهمامت نأل ؛ يقب

 يضاقلا ىلإ ةثرولا اهعفدف مهرد فلأ ثلثب ىصوأ نمو : لاق . اهلبق هكالهك راصف متي مل

 لبق هل ىصوملا تام ول اذهلو ‹ ةحيحص ةيصولا نأل ؛ ةزئاج هتمسقف بئاغ هل ىصوملاو اهمسقف

 نمو بيغلاو ىتوملا قسح يف اميس ال ًارظان بصل يضاقلاو هتثرول اثاريم ةيصولا ريصت لوبقلا

 ضوبقملا كله دقو بئاغلا رضح ول ىتح ‹ حصو كلذ ذفنف هضبقو بئاغلا بيصن زارفإ رظنلا
 وهف ءامرغلا نم رضحم ريغب ةكرتلا نم ًادبع ىصولا عاب اذإو : لاق . ليبس ةثرولا ىلع هل نكي مل

 . ءامرغلا نم رضحم ريغب هعيب زوجي هسفنب ايج ىلوت ولو . يصوملا ماقم مئاق يصولا نأل ؛ زئاج
 ال ةيلاملاب قلعتم ءامرغلا قح نأل اذهو «هماقم ماق نم هالوت اذإ اذكف هتوم ضرم يف ناک نإو

 دبعلا فالخب ‹ نمثلا وهو فلخ ىلإ اهتاوفل ةيلاملا لطبي ال عيبلاو « ةروصلاب

 مل اذإف ء اهل ضبإاق ال ذإ « ةامسملا ةهجلا ىلإ ميلستلاب ) :م ةيصولا مات يأ :ش ( اهماعت نألو « يقب

 . ةمسقلا لبق يأ :ش ( اهلبق هكالهك راصف « متي مل هجولا كلذ ىلإ فرصي

 اهعفدف مهرد فلأ ثلثب ىصوأ نمو ) :م : «ريغصلا عماحلا» يف دمحم يآ :ش ( لاق) :م

 ىتح « ةزئاج يضاقلا ةمسق يأ :ش ( ةزئاج هتمسقف بئاغ هل ىصوملاو « اهمسقف يضاقلا ىلإ ةثرولا

 ةحبحص ةيصولا نأل ):م ءيشب ةئرولا ىلع عجري ال بئاغلا رضح مث يضاقلا دي يف ام كله ول
 قح يف اًميس ال ارظان بصن يضاقلاو هتثرول اًناريم ةيصولا ريصت لوبقلا لبق هل ىصوملا تام ول اذهلو
 ‹ حصو ):م زارفإلا يأ :ش ( كلذ ذفنف « هضبقو بئاغلا بيصن زارفإ رظنلا نمو « بيغلاو ىتوملا
 . :ش ( ليبس ةثرولا ىلع هل نكي مل ضوبقملا كله دقو بئاغلا رضح ول ىتح

 هيف ةمسقلا نأل « نزوي وأ لاكي امم ةكرتلا تناك اذإ اميف باوجلا اذه : يبوبحملا مامإلا لاقو

 مهاردلا يف ةلأسملا عضو نآب بيجأو « هتمسق اذكف « زوجي ال بئاغلا لام عيبو عيبلاك ةلدابم

 . نزويام يهو

 ريغب ةكرتلا نم ادبع يصولا عاب اذإو ):م : ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم عماج» يف هتروص :ش ( زئاج وهف ءامرغلا نم رضحم
 . ءامرخلا نم رضحم ريغب دبعلا يصولا عيبيف « هلاب طيحم نيد هيلعو ادبع كرتيو توي لجرلا
 ولو ‹ يصوملا ماقم مئاق يصولا نأل ) :م دبعلا ىلع ال تيملا ىلع نيدلا كلذب دارأو « زئاج هعيب لاق

 . زئاج وهف :ش ( ءامرغلا نم رضحم ريغب هعيب زوجي هسفنب اًح ) :م هنوك لاح يصوملا يأ :ش ( ىلوت

 قح نال ) :م هلبق امل حیضوت :ش ( اذهو هماقم ماق نم هالوت اذإ اذکف هتوم ضرم يف ناک نو ) :م

 دبعلا فالخب ‹ نمللا وهو ‹« فلخ ىلإ اهتاوفل ةيلاملا لطبي ال عيبلاو ةروصلاب ال ةيلاملاب قلعتم ءامرغلا
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 هدبع عابي نأب ىصوأ نمو : لاق . هفالخبف انهه امأو « ءاعستسالا قح ءامرغلل نأل ؛ نويدملا

 نمض دبعلا قحتساف هدي يف عاضف نمثلا ضبقو يصولا هعابف نيكاسملا ىلع هنمئب قدصتيو

 لذبب يضر ام هنم يرتشملا نآل ؛ ةدهع هذهو « هيلع ةدهعلا نوكتف « دقاعلا وه هنأل ؛ يصولا

 هيلع بجييف هاضر ريغب ريغلا لام عئابلا يصولا ذخأ دقف « ملسي ملو عيبملا هل ملسيل الإ نمثلا

 همحر -ةفينح وبآ ناکو . ليكولاك هيلع عجريف هل لماع هنأل تیما كرت اميف عجريو : لاق « هدر

 «ةك رتلأ عيمج يف عجريو انركذ ام ىلإ عجر مث ‹ هضبقب نمض هنأل ؛ عجري ال :الوأ لوقي - هللا

 اهمكح ذخآأف ةيصولا مكحب عوجرلا نأل ؛ ثلثلا يف عجري هنأ : - هللا همحر - دمحم نعو

 هيلع نيد كلذو ‹ رورغلا مكحب هيلع عجري هنأ : رهاظلا هجو . ثلثلا ةيصولا لحمو

 رصتخم حرش يف يزارلا هركذاذك « ءامرغلا ءاضر ريغب هدي يفام عيب كلي :ش ( نويدملا

 قح ءامرغلل نأل ):م هتيصوو هالوم هعيبي ال ثيح نوذآملا نويدملا دبعلا فالخب « « يواحطلا
 . عيبلا اولطبي نآ مهلف ‹ مهقحل ًالطبم عيبلا نوكيف « هبسك اوذخأي ىتح :ش ( ءاعستسالا

 فالخب يآ :ش ( هفالخبف ) :م ءامرغلا نم رضحم ريغب ىلوملا عيب يف يأ :ش ( انهه امآ ) :م

 ريغب وأ مهرضحم يصولا عيب ناك ءاوس «زوجي ال انهو زوجي هيف نأل « هلبقاميف ركذام

 هنمثب قدصتيو هدبع عابي نأب ىصوأ نمو ) :م : « ريخصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :م نمشلا :ش ( يصولا نمض دبعلا قحتساف هدي يف عاضف نمشلا ضبقو يصولا هعابف نيكاسملا ىلع

 لجأل هذه لاق اغإ :ش ( ةدهع هذهو ) :م يصولا ىلع يأ :ش (هيلع ةدهعلا نوكتف « دقاعلا وه هنأل)

 نمثلا لذبب يضر ام هنم يرتشملا نأل ) :م زئاج ربغل-ا ثينأتل ًأدتبملا ثينأتو ةدهعلا وهو ربخل-ا ثينأت

 عجري : لاق « هدر هيلع بجيف هاضر ريغب ريسغلا لام عئابلا يصولا ذخأ دقف ملسي ملو عيبملا هل ملسيل الإ

 ال: لو لوقي : - هللا همحر -ةفينح وبأ ناكو « ليكو لاك هيلع عجريف هل لماع هنأل « تيملا كرت اميف

 يف يصولا راصف « دقعلا قوقح نم نمثلا ضبقو نمشلا ضبقب يأ :ش ( هضبقب نمض هنأل عجري

 ءيشب عجري الف هسفن لمع لمعي نامضلا هقحل دقو كلاما ةلزنمب ناك اذإو . كلاملاك ضبقلا قح

 . ( ةكرتلا عيمج يف عجريو « هانركذ ام ىلإ ) :م - هللا همحر - ةفينح وبأ يأ :ش ( عجر مث ) :م

 ( اهمكح ذخأف ةيصولا مكحب عوجرلا نأل ؛ ثلثلا يف عجري هنأ : - هللا همحر - دمحم نعو ) :م

 . ثلثلا نم اهذافت ينعي :ش ( ثلثلا ةيصولا لحمو ) :م ةيصولا مكح يآ :ش

 ىلع عجري يصولا نأ يأ :ش ( هيلع عجري هنأ ) :م : ةياورلا رهاظ يأ :ش ( رهاظلا هجو ) :م

 هدبع عيبب هرمأ ثيح هرغ هنأل ‹ تيملا ىلع يأ :ش ( هيلع نيد كلذو « رورغلا مكحب ) :م تيما
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 نأل ؛ هيلع ةدهع ال ثيح عيبلا ىلوت اذإ هنيمأ وأ يضاقلا فالخب ةكرتلا عيمج نم ىضقي نيدلاو

 ‹ ةمارغلا موزل نع ارذح ةنامألا هذه دلقت نع ىماحتي ذإ ءاضقلا ليطعت يضاقلا اهمازلإ يف

 دقو ‹ ليكولا ةلزنمب هنأل ؛ يصولا كلذك الو « لوسرلاك هنع ريفس هنيمأو ةماعلا ةحلصم لطعتتف

 اذإ امك « ءيشب عجري مل ءافو اهب نكي مل وأ تكله دق ةكرتلا تناك نإف ‹ ءاضقلا باتك يف رم

 هعابف دبع ةثرولا نم ًاريغص باصأف ثاريملا يصولا مسق نإو : لاق . رخآ نيد تيملا ىلع ناك

 ىلع ريغصلا عجريو « هل لماع هنأل ريغصلا لام يف عجر دبعلا قحتساو كلهف نمشلا ضبقو
 نإف « ميتيلا لاب يصولا لاتحا اذإو لاق . هباصأ ام قاقحتساب ةمسقلا ضاقتنال هتصحب ةثرولا

 ‹ زاج میتیلل اریخ ناک

 . هتهج نم ًارورغم ناکف « يكلم دبعلا اذه : لاق هنأكف « هنمثب قدصتلاو

 ‹« تيما ىلع ال نيكاسملا ىلع عجري يصولا نأ : « ىقتتملا» ىلإ ًاليحم : «ةريخذلا » يفو

 :م مهيلع نوكي نأ بجي همرغف « نيكاسملا ىلإ دوعي يصوم لا فرصت منغ نأل ؛ اذه سايقلاو

 يف نأل ؛ هيلع ةدهع ال ثيح عيبلا ىلوت اذإ هنيمأ وأ يضاقلا فالخب « ةكرتلا عيمج نم ىضقي نيدلاو)

 هنأل يأ :ش ( ىماحتي ذإ ءاضقلا ليطعت ) :م يضاقلا ةدهعلا مازلإ يف نأل يآ :ش ( يضاقلا اهمازلإ

 نيمأ ىأ :ش (هنيمأو ةماعلا ةحلصم لطعتتف « ةمارغلا موزل نع ارذح ةنامألا هذه دلقت نع ) :م عنتي

 ةدهعلا مازتلا لجأل ءاضقلا لوبق نع ةاضقلا عانتماب يضاقلا نع يآ :ش ( هنع ريفس ) :م يضاقلا

 . ءيش همزلي الف :ش ( لوسرلاک ) :م رومألا يف

 ءاضقلا لصف رخآ يف :ش ( ءاضقلا باتك يف رم دقو ليكولا ةلزنمب هنأل ؛ يصولا كلذك الو ) :م

 نيفكتلا نع لضفي مل نأب :ش ( ءافو اهب نكت مل وأ « تكله دق ةكرتلا تناك نإف ) :م ثيراول اب

 :ش (رخآ نيد تیملا ىلع ناک اذإ امک ءيشب ) :م عجري مل يصولا يأ :ش ( عجري مل ) :م زيهجتلاو

 . سيلاغملا تاوملا ىلع نوكت يتلا نويدلا وحن نيدلا اذه ريغ يأ

 اريغص باصأف ثاريملا يصولا مسق نإو ) :م : “ ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ( ريغصلا لام يف عجر دبعلا قحتساو ) :م هدي يف نمثلا :ش ( كلهف نمثلا ضبقو هعابف دبع ةثرولا نم

 يف كلذب يصولا عجري مث عئابلا ىلع ةدهعلا نأل « يصولا ىلع نمثلاب يرتشملا عجر ينعي :ش
 ىلع ريغصلا عجريو) :م ريغصلا لجأل لماع يصولا نأل يأ :ش ( هل لماع هنأل ) :م ريغصلا لام

 . ريغصلا باصأ ام يأ :ش ( هباصأ ام قاقحتساب ةمسقلا ضاقتنال هتصحب ةثرولا

 ناك نإف ميتيلا لاب يصولا لاتحا اذإو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ نويدملا وهو « ليحملا نم نيدلا ءادأ ىلع هتردقو لمآ هيلع لاحملا ناك نأب :ش ( زاج ميتيلل اريخ
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 ميتيلا لام عييضت هيف نأل ‹ زوجي ال ألم لوألا ناك نإو ‹ ةيرظن ةيالولا ذإ « ألمأ نوكي نأ وهو
 ال هنأل ؛ هلثم يف سانلا نباغتي امب الإ هؤارش الو يصولا عيب زوجي الو : لاق هوجولا ضعب ىلع

 هباب دادسنا هرابتعا يفف « هنم زرحتلا نكي ال هنأل ؛ ريسيلا فالخب . شحافلا نبغلا يف رظن

 ةفينح ىبأ دنع شحافلا نيغلاب مهؤارشو مهعيب زوجي بتاكل او نوذأملا دبعلاو نوذأملا يبصلاو

 ةباينلا مكحب فرصتي هنأل ؛ يصولا فالخب رجحلا كف نذإلاو « ةيكلاملا مكحب نوفرصتي مهنأل

 فرصتلا نأل ؛ هنوكلمي ال امهدنعو . رظنلا عضومب ديقتيف ًارظن ةيعرشلا

 الم لوألا ناك نإو ةيرظن ةيالولا ذإ المأ ) :م مهيلع لاتحملا يأ :ش ( نوكي نآ وهو ) :م :هلوق وهو

 ينعي :ش ( هوجولا ضعب ىلع ميتيلا لام عييضت هيف نأل ) :م زوجي ال لمآ نويدملا يأ :ش ( زوجي ال

 . ءاوس اناك اذإ ركذي ملو اسلفم هيلع ليحملا تام اذإ

 يبوبحملا ركذو « زوجي ال هنآ ىلإ باتكلا يف راشأ « هيف سانلا فلتخا :« ةريخذلا » يفو

 نأ ىلع« يواحطلا حرش » يف يباجيبسألا مامإلا لاقو . زوجي ال لوألا لثم يناثلا ناك اذإ

 ذخأ ول كلذكو « لصألا ةءارب بجوت ال ةلافكلا نأل « تيملا نيدب ليفكلا ذخأي نأ هل يصولا

 يبصلا نأ ىتح رظني هنإف ‹ لصألا ةءارب طرش ًاليفك ذخأ وأ هلامب لاتحا ولو « زوجي كلذب اتهر

 «زوجي ال هنإف ليحملا نم ألم نكي مل اذإو « ةلاوحلا خسفي نأ هل سيلف « نيدلا ذخأ لبق كرد ول

 وأ ميتيلل ريخ ناك ءاوس زوجي هنإف يصولا ةنيادمب تبث اذإ امأو « تيملا ةنيادمب نيدلا تبث اذإ اذه

 سيلف كلذ ضقني نأ دارأو كردأ اذإ هنأ ىتح قافتالاب زوجي هنإف هل ريخ ناك اذإ هنأ الإ « هل ارش

 همحر - فسوي يبأ دنعو « امهدنع ميتيلا يصولا نمضيو كلذ زاج هل ارش ناك نإو « كلذ هل

 . زوجيال :- هللا

 اجب الإ هؤارش الو ‹ يصولا عيب زوجي الو ) :م :  ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يفف « هنم زرحتلا نكمب ال هنأل ؛ ريسيلا فالخب « شحافلا نبغلا يف رظن ال هنأل ؛ هلثم يف سانلا نباغتي

 :م يصولا فرصت باب يأ :ش ( هباب دادسنا ) :م ريسيلا نبغلا رابتعا يف ىأ :ش ( هرابتعا

 همحر - ةفينح يبأ دنع شحافلا نيغلاب مهؤارشو مهعيب زوجي بتاكم او نوذأملا دبعلاو نوذأملا يبصلاو)
 ال مهتيلهأب نوفرصتي يأ « ةيكلاملا مكحب نوفرصتي يأ :ش ( ةيكلاملا مكحب نوفرصتي مهنأل - هللا

 فالخب رجحلا كف نذإلاو ) :م : لاق فنصملا نأل « هيلعروجحم دبعلا : لاقي الو « ىلوملا نذإب

 لثم يضاقلاو بألاو :ش ( رظنلا عضومب ديقتيف « ارظن ةيعرشلا ةباينلا مكحب فرصتي هنأل ؛ يصولا
 . ررضلا نع هيف زوجتف .« ريغلل نوفرصتي مهنأل « يصولا

 يأ :ش ( هنوکلمي ال ) :م : - هللا امهمجر - دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعو ) :م

 فرصتلا نأل ) :م ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « هب ءارشلا الو شحافلا نبغلاب عيبلا نوكليي ال
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 يصو ىلع ءارشلا باتك بتك اذإو . هلهآ نم اوسيل مهو « هيف ةرورض ال عربت هنم شحافلاب

 ىسع ةلمج بتك ولو . طوحأ كلذ نأل ةدح ىلع ءارشلا باتكو ةدح ىلع ةيصولا باتك بتك

 : ليق مث . بذكلا ىلع هل المح كلذ ريصيف « ليصفت ريغ نم هرخآ يف هتداهش دهاشلا بتكي نأ

 ؛ كلذب سأب ال : ليقو . انيب امل نالف يصو نالف نم بتی الو نالف نب نالف نم یرتشا بتکی
 يف الإ ءيش لك يف زئاج بئاغلا ريبكلا ىلع يصولا عيبو : لاق . ًارهاظ ملعت ةياصولا نأل

 يصولا كلمي ال نأ سايقلا ناكو ‹ هيف هتيصو اذكف « هيلي الو هاوس ام يلي بألا نأل ؛ راقعلا

 داسفلا عراستل ظفح هنأ امل هانسحتسا انآ الإ « ريبكلا ىلع بألا هكلعي ال هنأل ؛ اضبأ راقعلا ريغ

 ‹ هسفنب نصحمف راقعلا امأ . ظفحلا كلمي وهو رسيأ نمثلا ظفحو « هيلإ

 . عربتلا لهأ نم يأ :ش ( هله نم اوسيل مهو « هيف ةرورض ال عربت هنم شحافلاب

 باتك بتك يصو ىلع ءارشلا باتك بتك اذإو ):م : « ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ : لاق

 بتك ولو) :م طوحألا هجو نيبو :ش ( طوحأ كلذ نأل ؛ةدح ىلع ءارشلا باتكو ةدح ىلع ةيصولا

 نيب :ش ( ليصفت ريغ نم ) :م باتکلا رخآ يف يأ :ش ( هرخآ يف هتداهش دهاشلا بتكي نأ ىسع ةلمج

 ..روزلا ةداهش ىلإ بسنيف :ش ( بذكلا ىلع هل المح كلذ ريصيف ) :م ءارشلاو ةياصولا

 ال يأ : يكاكلا لاقو . يزارتألا هلاق اذك « يرتشملاو يضاقلا يأ :ش ( بتكي : ليق مث ) :م

 نب نالف نم ىرتشا ) :م ههجو اذهو « دحاو باتك يف ءارشلاو ةيصولا عمجي يأ « كلذب سأب
 ال : ليقو) :م . طوحأ كلذ نأل هلوق ىلإ راش :ش ( انيب امل نالف يصو نالف نم بتكي الو « نالف

 . (ارهاظ ملعت ةياصولا نأل ) :م نالف يصو نالف نم بتكي نآ سأب ال يأ :ش ( كلذب ساب
 يف زئاج بئاغلا ريبكلا ىلع يصولا عيبو ):م : « ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 يأ :ش ( هيليالو ) :م راقعلا ىوس ام يأ :ش ( هاوس ام يلي بألا نأل ؛ راقعلا يف الإ ءيش لك

 ؛اًضيأ راقعلا ريغ يصولا كلمي ال نأ سايقلا ناكو ) :م راقعلا يف يأ :ش ( هيف هتيصو اذكف ) :م راقعلا

 ىوس ام عيب نأ يأ :ش ( عراستل ظفح هنأ امل هانسحتسا انآ الإ « بئاغلا ريبكلا ىلع بألا هكلمي ال هنأل

 راقعلا امآ « ظفحلا كلي ) :م يصولا يأ :ش ( وهو رسي نمثلا ظفحو هيلإ داسفلا ) :م عراستي راقعلا

 ةكرتلا ىلع نكي ملاذإ هركذ يذلا اذه « نيصحتلل اهعيب ىلإ جاتحي الف :ش ( هسفنب نصحمف

 ريغ ناك نإو عيبلاب الإ نيدلا ءاضق هنكي ال هنأل « عيمجلا عيبي نأ هلف قرغتسم وه ناك نإف نيد

 يبأ دنع اًضيأ راقعلا نمو « قافتالاب لوقلا نم هيلع لوقنملا نم نيدلا ردقب عيبي قرغتسم
 ۰ . امهل اًقالخ « - هللا همحر -ةفينح
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 - دمحمو فسوي وبأ لاقو . ةراجتلا نود ظفحلا هيلإ ضوفملا نأل لاملا يف رجتي الو : لاق
 « بئاغلا ريبكلا يف بألا يصو ةلزنمب بئاغلا ريبكلاو ريغصلا يف خألا يصو :-هللا امهمحر

 مهو مهماقم مئاق مهيصو نأل ؛ ءالؤه ةكرت يف باوجلا اذهو « معلا يصوو مألا يصو اذكو

 . دجلا نم ريغصلا لامب قحأ يصولاو : لاق . مهيصو اذكف « ظفحلا باب نم نوكي ام نوكلمب
 زرحأ ىتح همدع لاح بألا ماقم هماقأ عرشلا نأل ؛ قحأ دجلا :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ىنعم ةمئاق هتيالو تناكف « هيلإ بألا ةيالو لقتنت ءاصيإلاب نأ : انلو . هيصو ىلع مدقيف ثاريملا

 هفرصت نأ ىلع لدي دجلا مايقب هملع عم يصولا هرايتخا نأل اذهو « هسفن بألاك هيلع مدقيف

 هيلإ سانلا برقأ هنأل « بألا ةلزنمب دحلاف بألا صوي مل نإف . هيبأ فرصت نم هينبل رظنأ

 كلم ىتح « هيلع مهقفشأو

 لاقو . ةراجتلا نود ظفحلا هيلإ ضوفملا نأل « لالا يف ) :م يصولا يأ :ش ( رجتی الو : لاق ) :م

 ريغصلا يف خألا يصو ) :م لاقو خسنلا ضعب يفو :ش ( - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبآ

 الو « راقحلا نود لوقنملا عيب يف ينعي :ش ( بئاغلا ريبكلا يف بألا يصو ةىلزنمب بئاغلا ريبكلاو

 يبأ نع وري ملو امهنع ىور هنأل « عماجلا» يفامهركذ صح اغإف ةلأسملا هذه يف فالخ

 . ثيللا وبأ هيقفلا لاق اذك « ةفينح

 قحامهلو « راقعلا يف فرصتلا قح امهل سيل :ش ( معلا يصوو مألا يصواذكو) م٠

 ءالؤه نم دحأل سيلو ‹ خألا نم وأ معلا نم وأ ةصاخ مألا نم ثرو يتلا ضورفلا يف فرصتلا

 ضرفلا يف فرصتلا قح هلف بألا يصو امأو « هيلإ ىصوأ يذلا ريغ نم ثرو اميف فرصتي نأ
 بيغ مهو اًرابك اوناك اذإ امأو « اًراغص ةثرولا تناك اذإ هريغ نم وأ هيبأ نم ثرو ءاوس راقعلاو
 مألاو خألا ينعي :ش ( ءالؤه ةكرت يف باوجلا اذهو ) :م هبحاص ضورف يف الإ فرصتلا هل سيلف
 نأل ) :م بئاغلا ريبكلا يصوك « بألا ةكرت يف ءالؤه يصو نأل ءالؤه ةكرتب ديق انإو « معلاو

 . ( مهیصو اذکف « ظفحلا باب نم نوکی ام نوکلی مهو مهماقم مئاق مهیصو

 ريغصلا لاب قحأ يصولاو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف - هللا همحر - دمحم :ش ( لاق ) :م

 م -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو :ش ( قحا دجلا : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « دجلا نم

 لقتنت ءاصيإلاب نأ : انلو . هيصو ىلع مدقيف ثاريملا زرحأ ىتح همدع لاح بألا ماقم هماقأ عرشلا نال)

 ‹ ىنعم ةمئاق ) :م يصوملا ةيالو يأ :ش ( هتيالو تناكف ) :م يصولا ىلإ يأ :ش ( هيلإ بألا ةيالو

 لدي دجلا مايقب هملع عم يصولا هرايتخا نأل ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( اذهو « هسفن بالاك هيلع مدقيف
 وهو يصوملا بأ يأ :ش ( هيبأ فرصت نم هينبل رظنأ ) :م يصولا فرصت يآ :ش ( هفرصت نآ ىلع

 كلمي ىتح هيلع مهقفشأو هيلإ سانلا برفأ هنأل ؛ بألا ةلزنمب دج لاف بالا صوي مل نإف ) :م دجلا
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 . هانيب امل فرصتلا يف بألا يصو هيلع مدقي هنأ ريغ ‹ يصولا نود حاكنإلا

 يصو هيلع مدقي هنأ ريغ) :م كلي ال هنإف :ش ( يصولا نود ) :م هنبا دالوآ حاكنإ يأ :ش (حاكنإلا

 هللاو ‹ هيلإ بألا ةيالو لقعنت ءاصيإلاب نأ انلو هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب ال فرصتلا يف بألا

 . ملعأ
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 يصولا ةداهش يف لصف

 اهيف نامهتم امهنأل ؛ ةلطاب ةداهشلاف امهعم نالف ىلإ ىصوأ تيملا نأ نايصولا دهش اذإو : لاق
 سايقلا يف وهو « ناسحتسا اذهو « هل دوهشملا اهيعدي نأ الإ : لاق . امهسفنأل ًانيعم امهتابثإل

 رخآ مض وأ ءادتبا يصولا بصن ةيالو يضاقلل نأ ناسحتسالا هجو « ةمهتلا نم انيب امل لوألاك

 بصنب تبثتف ةياصولا امآ ‹ هنع نييعتلا ةنؤم امهتداهشب طقسيف « امهتداهش نودب هاضرب امهيلإ
 . يضاقلا

 ( يصولا ةداهش يف لصف ) :م

 ريغ اهيف ةضراع اهنوكل هذه رخأ امنإو « يصولا ةداهش ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . ضراعلا مدع لصألاو « ةيلصأ

 :م نييصولا عم يأ :ش (امهعم نالف ىلإ ىصوأ تيما نآ نايصولا دهش اذإو : لاق ) :م

 لاق :ش ( امهسفنأل اًنيعم امهتابثإل ) :م ةداهشلا هذه يف يأ :ش ( اهيف نامهتم امهنأل ةلطاب ةداهشلاف)

 . اًفالخ هيف ملعن ال اذهو « مهتل ةداهش ال » : مالسلا هيلع

 يف هظفلو :ش ( هل دوهشملا اهيعدي نأ الإ ) :م : « عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 تيم ا نأ : نادهشي نييصولا يف - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم «عماجملا»

 ‹ كلذب نادهشي ناثراولا كلذكو « ةلطاب امهتداهشف كلذ ىعدا نإ : لاق امهعم اذه ىلإ ىصوأ

 ءاذه لاقواذه فنصملا ذخأو :ش ( ناسحتسا اذهو ) :م : «ريغصلا عماجلا» حرش يف اولاق

 يأ :ش ( لوألاك سايقلا يف وهو ):م ناسحتسا دوهشملا امهيعدي نأ الإ :هلوق ىلإ هب راشأو

 اهنأل :ش (ةمهتلا نم انيب امل ) :م :هلوقب سايقلا هجو ركذو . نالطبلا وهو « لوألا هجولاك

 . هيبأل وأ دهاشلل ناتداهش

 ىلإ يأ :ش ( امهيلإ رخآ مض وأ ءادتبا يصولا بصن ةيالو يضاقلل نأ : ناسحتسالا هجو ) :م

 ال يضاقلل ةيالولا نأل :ش ( امهتداهش نودب ) :م رخآلا ىضرب يأ :ش ( هاضرب ) :م نييصولا
 نع يأ :ش ( هنع نييعتلا ةنؤم امهتداهشب طقسيف ) :م كلذك ناك اذإف « ةداهشلا هذهب نوكت

 نع ةمهتلا عفدل ءاصيإلا نييعت يف اهلامعتسا زوجيو « ةجحب تسيل ةعرقلا نأ هلاثم . يضاقلا

 . نييعتلا ةنؤم هنع عفدت ةداهشلا هذه كلذكف « ةجح ال ةغماد تحلصف يضاقلا

 الأس ول نيدهاشلا نأل « ةداهشلا ىلإ جاتحي الف :ش ( يضاقلا بصنب تبثتف ةياصولا ام ) :م

 امهنإف « ةلاكولا فالخب كلذ ىلإ امهباجأ هيف بغار وهو اًيصو لجرلا اذه لعجي نآب يضاقلا
 . امهيبآ لام يف ةيالو هل سيل هنأل « لعفي ال امهيأ نع لجرلا اذه لكؤي نأ هالأس ول
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 ىلإ نارجي امهنأل ؛ ركني وهو لجر ىلإ ىصوأ تيم ا نأ ادهش اذإ : هانعم « نانبالا كلذكو : لاق

 لام نم ءيشب ريغص ثراول « نييصولا ينعي ءادهش ولو . ةكرتلل ظفاح بصنب ًاعفن امهسفنأ

 : لاق . هب دوهشملا يف امهسفنأل فرصتلا ةيالو نارهظي امهنأل ؛ ةلطاب امهتداهشف هريغ وأ تيملا

 يبأ دنع اذهو « زاج تيما لام ريغ يف ناك نإو . زجب مل تيا لام يف ريبك ثراول ادهش نإو
 ةيالو امهل تبثي ال هنأل ‹ نيهجولا ىف زوجت ريبك ثراول ادهش نإ :الاقو .-هللا همحر -

 ظفحلا ةيالو امهل تبثي هنأ : هلو « ةمهتلا نع تيرس ًارابك ةثرولا تناك اذإ ةكرتلا يف فرصتلا

 عاطقنال ةكرتلا ريغ يف امهتداهش فالخب . ةمهتلا تققحتو ثراولا ةبيغ دنع لوقنملا عيب ةيالوو

 دهش اذإو : لاق . اهريغ يف ال هتكرت يف هسفن ماقم"هماقأ تيملا نأل ؛ هنع بألا يصو ةيالو

 ‹ امهتداهش تزاج كلذ لثمب نيلوألل نارخآلا دهشو مهرد فلآ نيدب تيم ىلع نيلجرل نالجر

 ةفينح يبأ لوق اذهو « زج مل مهرد فلأ ةيصوب رخآلل قيرف لك ةداهش تناك نإف
 : -هللا همحر- فسوي وبآ لاقو . -هللا امهمحر-دمحمو

 همحر - دمحم ظفل اذه :ش ( نانبالا كلذكو ) :م : « عماجل ا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ( هانعم) :م : فنصملا لاقو « ةلطاب ةداهشلاف : هلوق وهو « هنم ىنثتسملا ىلع فوطعم وهو « -هللا

 لجر ىلإ ىصوأ تيملا نأ ادهش اذإ ) :م نانبالا كلذكو - هللا همحر - دمحم لوق ىنعم يأ :ش

 . لبقت الف ةمهت هيفو :ش ( ةكرتلل ظفاح بصنب اًعفن امهسفنأ ىلإ نارجي امهنأل ؛ ركني وهو

 لام ريغ وأ يأ :ش ( هريغ وأ تيملا لام نم ءيشب ريغص ثراول ‹ نييصولا ينعي « ادهش ولو ) :م

 يأ :ش ( لاق « هب دوهشملا يف امهسفنأل فرصتلا ةيالو نارهظي امهنأل « ةلطاب امهتداهشف ) :م تيما

 لام ريغ يف ناك نإو زجي مل تيملا لام يف ريبك ثراول ادهش نإو ) :م : « ريغصلا عماجلا ١ يف دمحم

 . (- هللا همحر - ةفينح ييأ دنع اذهو « زاج تيما

 هريغ يفو تيم ا لام يف ريبك ثراول :ش ( نيهجولا يف زوجت ريبك ثراول ادهش نإ : الاقو ) :م

 يأ :ش ( تيرعف ؟رابك ةثرولا تناك اذإ ةكرتلا يف فرصتلا ةيالو امهل تشي ال هنأل ):م تيملا لام

 يف ريمضلا :ش ( امهل تبثي هنأ) :م : -هللا همحر- ةفينح يبألو :ش (هلو ةمهتلا نع ) :م ةداهشلا

 تفقحتو ثراولا ةبيغ دنع لوقتلا عيب ةيالوو ظفحلا ةبالو) :م - نايصولا - امهل يهو « نأشلل « هنأ » ۰

 يف اسف ماقم هماقآ تيا نأل ؛ نع بألا يصو ةيالو عاطتنال ةكرتلا ريغ يف امهتداهش فالخب ةمهتلا

 . (اهریغ يف ال هتکرت

 فلأ نيدب تيم ىلع نيلجرل نالجر دهش اذإو ):م : « عماجل ا يف دمحم ىأ :ش ( لاق ) :م

 ةيصوب نيرخآلل قيرف لك ةداهش تناك نإو« امهتداهش تزاج كلذ لثمب نيلوألل نارخآآلا دهشو « مهرد

 :- هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو « زجي مل مهرد فلأ
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 همحر-فسوي يبأ عم فاصخلا ركذ اميف -هللا همحر-ةفينح وبأو ‹ اضيأ نيدلا يف لبقت ال

 بجي نيدلا نأ : لوبقلا هجو -هللا همحر- دمحم لوق لثم هللا همحر فسوي يبأ نعو .-هللا

 سيل امهدحأ نيد ءاضقب يبنجأ عربت ول اذهلو « ةكرش الف ىتش قوقحل ةلباق يهو ةمذلا يف
 اذهلو « توملاب تبرخ ةمذلا ذإ « ةكرتلاب قلعتي توملاب نيدلا نأ : درلا هجو . ةكراشملا قح رخآلل
 « ةكرشلا قح ةتبثم ةداهشلا تناكف « هيف رخآلا هكراشي « ةكرتلا نم هقح امهدحأ ىفوتسا ول

 ققحمت الف لالا يف ال اهئاقبل ةمذلا يف هنأل ؛ نويدملا ةايح لاح فالخب . ةمهتلا تققحتف
 ‹ هتيراجب نيلجرلا نيذهل ىصوأ هنأ ادهش ولو : لاق . ةكرشلا

 - هللا همحر - ةفينح وبأو « اًضيأ نيدلا يف ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةداهشلا :ش ( لبقت ال

 ظفلو « - هللا همحر - فسوي وبأ لاق امك :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأ عم فاصخل ا ركذ اميف

 دهشفألام هتثرول كرتو مهرد فلأ نيدب تام ًالجر نأ ول « يضاقلا بدأ » باتك يف فاصخل ا

 - فسوي ابأو ىليل يبأ نباو ةفينح ابأ نإف « مهرد فلأ نيدب تيملا ىلع نيلجرل نالجر

 یورو مهنم دحاو لك ضبق اميف نوكرتشي مهنأ لبق نم ةلطاب ةداهشلا : اولاق - هللا مهمحر

 ‹ ةزئاج ةداهشلا نأ : - هللا همحر - ةفينح يبأ نع « ريغصلا عماج لا » يف نسحلا نب دمحم

 . ةلطاب ةداهشلاف اعيمج اوءاج نإ مهنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع دايز يبأ نب نسحلا یورو

 لك ةداهش زوجت يأ :ش ( - هللا همحر- دمحم لوق لثم - هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م

 : ليق هنأ عم انه دمحم لوق صخ اغنإو : يكاكلا لاق . ةيصولا يف زوجت الو نيدلا تح يف قيرف

 -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق بارطضاو كلذ يف دمحم لوق ررقتل ؛ دمحمو ةفينح يبأ لوق اذه

 . ةدحاو ةياور دمحم نعو « كلذك فسوي يبأ نعو « ناتياور ةفينح يبأ نع راصف

 :ش ( ىتش قوقحل ةلباق ) :م ةمذلا يأ :ش ( يهو ةمذلا يف بجي نيدلا نأ : لوبقلا هجو ) :م

 . ةمهت الف كلذ يف يأ :ش ( ةكرش الف ) :م ةقرفتم ةريثك يأ

 رخآلل سيل امهدحأ نيد ءاضقب يبنجأ عربت ول ) :م ةكرشلا مدع لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 ىفوتسا ول اذهلو « توم اب تبرخ ةمذلا ذإ « ةكرستلاب قلعتي توملاب نيدلا نأ درلا هجو « ةكراشملا قح
 قح ةتبثم ةداهشلا تناكف ) :م هافوتسا يذلا يف ىأ :ش (هيف رخآلا هكر اشي ةك رتلا نم هقح امهدحأ

 . ةداهشلا لبقت الف :ش ( ةمهتلا تققحتف ةكرشلا

 :ش ( لاملا يف ال اهئاقبل ةمذلا يف ) :م نيدلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ نويدملا ةايح لاح فالخب ) :م

 الف) :م كلذك ناك اذإف ‹ هيف هكراشي نأ هيف رخآلل نوكي ال رخآلا هذخأي اذهلو « ةمذلا ءاقبل يأ

 . ( ةكرشلا ققحتت

 ؛ هتيراجب نيلجرلا نيذهل ىصوأ هنأ ادهش ولو ) :م : «عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
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 الف ةكرش ال هنأل ؛ قافتالاب ةداهشلا تزاج هدبعب نيدهاشلل ىصوأ تيملا نأ امهل دوهشلا دهشو

 ىصوأ هنأ : امهل دوهشملا دهشو هلام ثلثب نيلجرلا نيذهل ىصوأ هنأ ادهش ولو : لاق ةمهت
 نيلجرلا نيذهل ىصوأ تيملا نأ نالوألا دهش اذإ اذكو . ةلطاب ةداهشلاف هلام ثلثب نيدهاشلل

 ةروصلا هذه يف ةداهشلا نأل ءةلطاب يهف هلام ثلثب نيلوألل ىصوأ هنأ امهل دوهشملا دهشو دبعب

 .٠ ةكرشلل ةتبثم

 . ةمهت الف ةك رش ال هنأل ؛ قافتالاب ةداهشلا تزاج هدبعب نيدهاشلل ىصوأ تيملا نأ امهل دوهشلا دهشو

 ىصوأ هنأ امهل دوهشملا دهشو هلام ثلثب نيلجرلا نيذهل ىصوأ هنأ ادهش ولو ) :م دمحم يأ :ش ( لاق

 دهشو دبعب نيلجرلا نيذهل ىصوأ تيملا نأ نالوألا دهش اذإ اذكو . ةلطاب ةداهشلاف هلام ثلثب نيدهاشلل

 :ش ( ةكرشلل ةنبثم ةروصلا هذه يف ةداهشلا نأل ؛ ةلطاب يهف هلام ثلثب نيلوألل ىصوأ هنآ امهل دوهشم ا

 . دبعلا ثلث يف نوكرتشي مهنأل كلذو
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 ىئنخلا باتک

 هنایب يف لصف

 ناك نإو « مالغ وهف ركذلا نم لوبي ناك نإف « یٹنخ وھف رکذو جرف دولوملل ناک اذإو : لاق

 نم» : لاقف ؟ ثروي فيك هنع لئس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل « ىثنأ وهف جرفلا نم لوبي

 . «لوبی ثیح

 ( ینخلا باتک ) :م

 . یشنخلا ماکحأ نايب يف باتك اذه يآ :ش

 ( هنایب يف لصف ) :م

 عون رابتعاب رخآ ءيش نم ءيش عطقل ركذي انإ لصفلا :ليق نإف : لمكألا :ش ( لاق ) :م

 ؟لصفلا ركذ هجو امف « ءيش مدقتي مل انه اهو « امهنيب ةرياغم

 يف لصفو « ىثنخلا نايب يف لصف « نالصف هيف باتكلا اذه : لاقي نأ ةوق يف همالك : تلق

 «ةأرملا لبق وهو « رجلا انه جرفلاب دارأ :ش ( ىلتخ وهف ركذو جرف دولوملل ناك اذإو ) :م هماكحأ

 بيكرت هيفو « «برغملا» يفاذك « ةغللا لهأ قافتاب لجرلاو ةأرملا لبق ىلع قلطي جرفلاف الإو

 هعمجو « یلعف نزو ىلع وهو «همالك يف ثينختو ثنخملا هيفو « سكنو نيل ىلع لدي ثنخل ا

 . یلابحو یلبحک حتفلاب یثانخ

 ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ ىثنأ وهف جرفلا نم لوبي ناك نإو « مالغ وهف ركذلا نم لوبی ناک ناف ) :م

 «لماکلا» يف يدع نبا هاور ثيدحلا اذه :ش ( لوبی ثیح نم» : لاقف ثروی فک هنع لئس مالسلاو

 - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع حلاص يبآ نع يبلكلا نع يضاقلا فسوي يبأ ثيدح نم

 ثيح نم » : لاقف ؟ ثروي نی نم « رکذو لبق هل دلو دولوم نع لئس هنآ ي هللا لوسر نع
0( 

 . لوبي

 تارکنم نم يدع نبا هدعو ‹ضئارقلا يف  ةفرعملا يف يقهيبلا هاور يدع نبا قيرط نمو

 نبا ةهج نم «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هاورو « هب جتحي ال يبلكلا : يقهيبلا لاقو . يبلكلا

 . ىهتنا « يبلكلا نم هيف ءالبلا : لاقو ٠ يدع

 سابع نبا نع حلاص يبأ نع ييلكلا بئاسلا نب دمحم ةمجرت يف ٩ )۱۱۸/١( لماکلا »يف يدع نبا هاور (۱)

 . بذك وهف حلاص يبأ نع ثدحأ ءيش لك : يبلكلا لاق : يروثلا نايفس لاق . ًاعوفرم
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 وضعلا وه هنآ ىلع ةلالد وهف ناك وضع يأ نم لوبلا نألو « هلثم -هنع هللا يضر- يلع نعو

 ىرخأ ةلالد كلذ نأل قبسألل مكحلاف امهنم لاب نإو . بيعلا ةلزنمب رخآلاو ‹ حيحصلا يلصألا

 يبأ دنع ةرشكلاب ربتعم الف « ءاوسلا ىلع قبسلا يف اناك نإو . يلصألا وضعلا وه هنأ ىلع

 ًاوضع هنوكو وضعلا كلذ ةوق ةمالع هنأ ؛ الوب امهرثكأ ىلإ بسني: الاقو . -هللا همحر -ةفينح

 سيل جورخلا ةرثك نأ : هلو ‹ ةرثكلاب حجرتيف عرشلا لوصأ يف لكلا مكح رثكألل نالو . ًاياصأ

 رخآلا يف قيضو امهدحأ يف عاستال نوكي دق هنأل ؛ ةوقلا ىلع لدي

 . هنع ىور امل ةقث هنأ ملعي

 :م يلع نعو : فنصملا لاقف :ش (- هنع هللا يضر -يلع نع ) :م يور ام اًضيأ هديأ دقو

 ةيواعم نع هيبأ نع يسمحألا ريثك نب نسحلا انثدح « هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا هاور :ش ( هلثم)

 هاورو « لوبي ثيح نم ثروي : لاقف - هنع هللا يضر - يلع ىلإ مهلسرأف ىثنخ يف يتأ هنأ

 اناك نإف : دازو « هوحن بيسملا نب ديعس نع « هفنصم » يف قازرلا دبع ىورو « هوحن يبعشلا

 . قبس ثيح نمف ءاوس لوبلا يف

 ةلزنمب رخآلاو ‹ حيحصلا يلصألا وضعلا وه هنآ ىلع ةلالد وهف ناك وضع يأ نم لوبلا نألو ) :م

 اذكهو « لوبي ثيح نم ثروي ىثنخلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاقو :ش ( بيعلا

 . عرشلا هررقف « ةيلهاجلا يف مكحلا ناك

 اناك نإو ‹ يلصألا وضعلا وه هنآ ىلع ىرخأ ةلالد كلذ نأل « قبسألل مكحلاف امهنم لاب نإو ) :م

 باحصأ لاق هبو :ش (- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةرشكلاب ربتعم الف « ءاوسلا ىلع قبسلا يف

 - هللا همحر - ةفينحوبأ لاقف « ًالكشم ىثنخ ناكف « نيهجولا دحأ يف - هللا همحر - يعفاشلا

 . يردأ ال

 :ش ( لوب امهرشكأ ىلإ بسني ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 وضعلا كلذ ةوق ةمالع هنأل ) :م ينزملاو يعازوألاو دمحأو هجو يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو

 . (ةرثكلاب حجرتيف ‹ عرشلا لوصأ يف لكلا مكح رثكألل نألو . اًياصأ وضع هنوكو

 عاستال نوكي دق هنأل ؛ ةوقلا ىلع لدي ال جورخلا ةرشك نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 وبأ لاق هباوجب - هللا امهمحر - ةفينح ابأ فسوي وبأ ربخأ الو :ش ( رخآلا يف قيضو امهدحأ يف

 ‹ يردآ ال : لاقو باوجلا يف ةفينح وبأ فقوتو ؟ يناوألاب لوبلا ليكي ايضاق تيأر له : ةفينح

 زييمتلا قيرطب هيلع دنتسا هنإف « باوجلا يف هطبخت مدعو هعرو يف لجرلا هقف ةمالع نماذهو

 نخآ



 ىشنخلا غلب اذإو : لاق . حجرم ال هنأل ؛ قافتالاب لكشم وهف ءاوسلا ىلع امهنم جرخي ناك نإو

 هل ناك وأ « لجرلا ملتحي امك ملتحا اذإ اذكو «لجر وهف ءاسنلا ىلإ لصو وأ ةيحل هل تجرخو

 وأ هيدث يف نبل هل لزن وأ ةأرملا يدثك يدث هل رهظ ولو . ناركذلا ةمالع نم اذه نأل ؛ وتسم يدث

 مل نإو « ءاسنلا تامالع نم هذه نأل ؛ ةأرما وهف جرفلا نم هيلإ لوصولا نكمآ وأ لبح وأ ضاح

 . ملاعملا هذه تضراعت اذإ اذكو ‹ لكشم ىثنخ وهف تامالعلا هذه ىدحإ رهظي

 . كلذب انل ملع ال : ةرثكلا ءاوتسا دنع اعيمج اولاق امك فقوتف ‹ عومسملاو لوقعملا ليلدلاب

 و «طوسبملا» يفاذك « يردأ ال : لاقف هلثم نع - هنع هللا يضر - رمع نبا لئسو

 امهنأ نسحلاو يلع نع يكحو . روهمجملا دنع لكشم وهف ةرثكلا يف ايوتسا نإو « ٠ رارسألا»
 .٠ لجرلا عالضأ نم رثكأ ةأرلا عالضأ نإف ء هعالضأ دعي :الاق

 نيب لسلس نإو « لجر وهف هيلع لاب نإف طئاح بناج ىلإ فقوي : ديز نب رباج لاقو

 لكشم وهف ءاوسلا ىلع امهنم جرخب ناك نإو ) :م حيحصب سيل نيلوقلا الكو «ةأرما يهف هيذخف
 . حيجرتلاب مكحي ىتح :ش ( حجرم ال هنأل ؛ قافتالاب

 ء ًاريغص ماد ام انلق يذلا اذه ينعي :ش ( ىشنخلا غلب اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هل ناک وأ لجرلا ملتحي امك ملتحا اذإ اذكو . لجر وهف ءاسنلا ىلإ لصو وأ ةي تجرخو ) :م غلب اذإف

 وآ هيدث يف نبل هل لزن وأ ةآرملا يدشك يدث هل رهظ ولو . ناركذلا تامالصع نم هذه نأل ؛ وتسم يدث

 رهظي مل نإو  ءاسنلا تامالع نم هذه نأل ؛ ةأرما وهف جرفلا نم هيلإ لوصولا نكمأ وأ لبح وأ ضاح

 ال صخش ناك ولو :ش (ملاعملا هذه تضراعت اذإ اذكو . لكشم ىشنخ وهف تامالعلا هذه ىدحإ

 الو هل لبق ال هل جرخی ال وأ ‹طوغتیو لوبی هنم نیجرخلملا نیب امهیف دحاو جرخم هل لب هل لبهم

 ‹ لكشملا ىثتخلا مكح يف وهف ءاذه دالبلا ضعب يف يكحو . هبرشيو هلكأي ام ًأيقتي اغإو « ربد
 - ةفينح وبأو فسوي وبأ : لاق « ىقتنملا ىفو « طيحملا» ىفو . ةمادق نبال « ينغملا» يفاذك

 . ملعأ هللاو اذه يف لوقأ ام يردأ ام : - هللا امهمحر
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 هماکحا يف صف

 رومآ يف قثوألاو طوحألاب هيف ذخؤي نأ لكشملا ىشخلا يف لصألا :- هنع هللا يضر - لاق

 نيب ماق مامإلا فلخ فقو اذإو لاق . هتوبث يف كشلا عقو مكح توبشب مكحي ال نأو «نيدلا

 ءاسنلا الو ‹ مهتالص دسفي ال يك لاجرلا للختي الف ةأرما هنأ لامتحال ءاسنلاو لاجرلا فص

 لامتحال ‹ هتالص ديعي نأ يلإ بحأف ءاسنلا فص يف ماق نإف . هتالص دسفتف لجر هنأ لامتحال

 يذلاو ‹ هراسي نعو هنيمي نع يذلا ديعيو ةمات هتالصف لاجرلا فص يف ماق نإو « لجر هنآ

 نأ انيلإ بحأو : لاقو . ةأرما هنأ لامتحال « اطايتحا مهتالص هئاذحب هفلخ

 ( هماکحأ يف لصف ) :م

 . ىثنخلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 بيلغتلل هيف ريمضلا ريكذتو :ش ( لكشملا ىنخلا يف لصألا : - هنع هللا يضر - لاصق) :م

 هيف ذخؤب نأ ) :م لكشملا ىثتخلا يف لصألا « ةثونألا ةهجو ةروكذلا ةهج هيف نأل « روكذملا

 لكشملا لاق :ش ( هتوبث يف كشلا عقو مكح توبشب مكحبي ال نآو ‹ نيدلا رومأ يف قشوألاو طوحألاب
 مالسلا اهيلع ءاوح نأل « ركذلا وه لصألاو « هثينأتو هريكذت ملعي مل امل هنأل « ةلكشملا لقي ملو

 . مالسلا هيلع مدآ علض نم تقلخ

 ‹ءاسنلاو لاجرلا فص نيب ماق مامإلا فلخ فقو اذإ ):م : يرودقلا ىأ :ش ( لاق ) :م

 دسفتف لجر هنأ لامتحال ءاسنلا الو ‹ مهتالص دسفي ال يك لاجرلا للختي الف « ةآرما هنأ لامتحال

 بحأ :لاق اغإ :ش ( لجر هنآ لامتحال « هتالص دیعی نآ يلإ بحاف ءاسنلا فص يف ماق نإف «هتالص

 داسف نأ ال « ةحجار داسفلا ةهج تادابعلا يفو « داسفلا ةهج اهيف نأ عم « بجوأ لقي ملو يلإ

 : لاق كلذلف ‹ ةهبشلا ةلزنمب راص « اًضيأ الجر هنوك ىفو هيف فلتخم ةاذاحملا ةهجب ةالصلا

 ناك ول امأف « اًقهارم هنوك لاح اذه « ٠ ةريخذلا » يفو « طوسبملا » يف هيلإ راشأ « يلإ بحأ

 ٠ . داسفلا ةهج حيجرتل ةداعإلا بجي اًنلاب

 هئاذحب هفلخ يذلاو هراسي نعو هنيي نع يذلا ديعبو « ةمات هتالصف لاجرلا فص يف ماق نإو ) :م

 « طايتحالا ىلع ةدابعلا ىنبم نأل اًطايتحا : لاق اغنإ :ش ( ةأرما هنآ لامتحال اًطايتحا مهتالص

 . موهوم مهقح يف لجرلا ةأرملا ةاذاحم

 امإو دمحملامإ ركذي اغنإ هنأل « هلحم يف عقي ملانه لاق ظفل :ش ( انيلإ بحأو : لاقو ) :م

 نأ) :م ءالعلا يخيش ةخسن يف عقي مل كلذكو ‹ لصألا يف الإ ةلأسملا هذه ركذي ملو « يرودقلل
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 دقف ًالجر ناك نإ هنأل ؛ ةأرملا سولج هتالص يف سلجيو « ةآرما هنأ لمتحي هنأل ؛ عانقب يلصي
 ءاسنلا ىلع رتسلا نأل ءاهوركم بكترا دقف ةأرما ناك نإو « ةلمجملا يف زئاج وهو ةنس كرت
 «بابحتسالا ىلع وهو « ةأرما هنأ لامتحال  ديعي نأ هترمأ عانق ريغب ىلص نإو . نكمآ ام بجاو
 ناك ًالجر هيلإ رظنلا هتكولممل حابي هنأل ؛ لام هل ناك نإ هنتخت ةمأ هل عاتبتو « هأزجأ دعب مل نإو
 ناکف ‹ لجر هلعل هنآل ؛ ةأرما هنتخت وأ « یشنآ هاسع هنأل ؛ لجر هنتخی نأ هركيو « ةأرما وأ

 بئاونل دعأ هنأل ؛ لاملا تيب نم ةمأ مامإلا هل عاتبا لام هل نكي مل نإو . انلق امل طايتحالا

 هتايح يف هل هركيو . اهنع ءانغتسالا عوقول « لاملا تيب يف اهنمث درو اهعاب هتنتخ اذإف ءنيملسلملا

 لجر نم مرحم ريغ هب ولخي نأو ءاسنلا مادق وأ لاجرلا مادق فشكتي نآو « ريرحلاو يلحلا سبل
 . مرحملا لامتحا نع ًايقوت ؛ لاجرلا نم مرحم ريغ نم رفاسي نآو « ةأرما وأ

 ر
 اذه يسخرسلا رسفو :ش ( ةآرملا سولج هتالص يف سلجيو « ةأرما هنأ لمتحي هنأل ؛ عانقب يلصي

 :م رتستلا ىلإ برقأ هنأل « ضرألا ىلإ هتيلإب يضفيو بناج نم هيلجر جرخي نأ هانعم : هلوقب
 . فعضلا ةلاح يف امك :ش ( ةلمحلا يف زئاج وهو « ةنس كرت دقف ًالجر ناك نإ هنأل)

 ريغب ىلص نإو « نكمآ ام بجاو ءاسنلا ىلع رتسلا نأل ؛ اهوركم بكترا دقف ةآرما ناك نإو ) :م

 لبقاذه :ش ( بابحتسالا ىلع وهو « ةأرما هنأ لامتحال ) :م هتالص يأ :ش ( ديعي نأ هترمأ عانق

 . بابحتسالا كرت هنأل :ش ( هأزجأ دعي مل نإو ) :م ةداعإلا بجت غولبلا دعب امأف « غولبلا

 لاق :ش ( ةأرما وأ ناك الجر هیلإ رظنلا هکولممل حابي هنأل ؛ لام هل ناک نإ هنتخت ةمآ هل عاتبتو ) :م
 اهل حابيال ةمألا نأل ؛ ةأرملا قح يف حصي ال امأ « لجرلا قح يف حصي ليلعتلا اذه : يكاكلا
 ةلاح يف كلذ نأل « رظن هيف : يكاكلا لاقو « اًقلطم اهديس نم ةروعلا عضاوم ىلإ رظنلا

 . رذعلا ةلاح يف ال طايتحالا

 ‹ لجر هلعل ةآرما هنتخت وآ ) :م یٹنآ هلعل يأ :ش ( یشنآ هاسع هنأل ؛ لجر هنتخی نآ هرکیو ) :م

 يأ :ش ( مامإلا هل عاتبا لام هل نكي مل نإو ) :م ةمألا ءارش يف هنأ :ش ( انلق اميف طايتحالا ناكف

 ۰ اذإف « نيملسملا بئاونل دعأ ) :م لالا تيب :ش ( هنأل ؛ لالا تيب نم ةمآ ) :م لاملا تيب نم هل یرتشا

 . ( اهنع ءانغتسالا عوقول لاملا تيب يف اهنمث درو اهعاب هتنتخ

 ةدايز ةايحلا ديق يف سيلو :« ةياهنلا » يفو :ش ( ريرحلاو يلحلا سبل هتايح يف هل هركيو ) :م

 ةأرملاو :ش ( ءاسنلا مادق وأ لاجرلا مادق فشكتي نأو ):م كلذك توملادعب هنأامل « ةدئاف

 ىثنألا ريغل لحي ال كلذ نأل « ةروعلا عضاوم هنأل دحاو رازإ يف نوكي نأ وهو «فاشكنالاب

 نع اًيقوت لاجرلا نم مرحم ريغ نم رفاسي نأو « ةأرما وأ لجر نم مرحم ريغ هب ولخي نآو ) :م اًضيأ
 . هباكترا نع ىأ :ش ( مرحملا لامتحا
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 ًاركذ ناک نإ هنأل ؛ هسابل يف يل ملع ال :-هللا همحر - فسوی وبآ لاق « قهار دقو مرحآ نإو

 سبل كرت نأل ؛ ةأرملا سابل سبلي دمحم لاقو . هكرت هل هرکی یثنأ ناک نإو ‹ طیخملا سبل هل هرکی

 قالطب فلح نمو . غلبي مل هنأل ؛ هيلع ءيش الو « لجر وهو هسبل نم شحفأ ةأرما وهو طيخللا
 ثنخلا نأل ؛ ىثنفلا رمأ نیبتسي یتح عقی مل یشنخ تدلوف امالغ هنیدلت دلو لوأ ناک نإ قاتع وأ

 قتعي مل ىثنخ كولم هلو ةرح يل ةمأ لك : لاق وأ « رح يل دبع لك : لاق ولو . كشلاب تبثي ال

 . لمهمب سيل هنأل؛ نيفصولا دحأب نقيتلل قتع اعيمج نيلوقلا لاق نإو . انلق ال هرم نيبتسي ىتح
 ةيضق فلاخي ىوعد هنأل ؛ ًالكشم ناك اذإ هلوق لبق مل ةأرما انآ : وأ لجر انآ : یشتخلا لاق نِإو

 نأ لبق تام نإو . هریغ نم هلاحب ملعأ هنأل ؛ هلوق لبقب نآ يغبني ًالکشم نکی مل نو . لیلدلا

 لسغلا لح نأل ؛ ةأرما الو لجر هلسغي مل هرمأ نوبتسي

 ًارکذ ناک ن هنأل ؛ هسابل يف يل ملع ال :- هللا همحر - فسوي وبآ لاق « قهار دقو مرحآ ناو ) :م

 . حجرم مدعو هلاح هابتشال كلذ لاق اغنإ :ش ( هكرت هل هرکی یشن ناک نإو ‹ طیخملا سبل هل هرکی

 نم شحفأ ةآرما وهو طيخملا سبل كرت نأل ؛ ةأرملا سابل سبلي - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م

 . ةيانج نوكي الف :ش ( غلبي مل هنأل ؛ هيلع ءيش الو لجر وهو هسبل

 مل یٹتخ تدلوف ) :م رح وهف :ش ( امالغ هنیدلت دلو لو ناک نإ قاتع وأ قالطب فلح نمو ) :م

 لک : لاق وأ «رح يل دبع لک : لاق ولو « كشلاب تبث ال ثنخل ا نأل ؛ یشن ا رمآ نیبتسب یتح ءيش عقي

 م كشلاب تبثي ال ثنخل ا نأل يأ :ش ( انلق امل هرم نیبتسي یتح قنعی مل یثنخ كولم هلو ةرح يل ةمأ

 ةكولمملا قتع ةرح يل ةمآ لكو « رح يل دبع لك : لاق اذإ ينعي :ش ( قتع اًعيمج نيلوقلا لاق نإو )
 قتعي ناك ام ااف ‹ یشن وأ عقاولا يف اركذ نوكي نأ قرف ال :ش ( نيفصولا دحاب نقيتلل ) :م ىشنخل ا

 . نيلاحلا دحأ نع لاخب سيل عقاولا يف هنأ ينعي :ش ( لمهمب سيل هنأل ) :م نينيميلا دحأب

 فلاخي یوعد هنأال ؛ ًالکشم ناک اذإ هلوق لبقی مل ةأرما انآ لاق وأ لجر انآ یشنخلا لاق نو ) :م

 هب ملعي ام فالخ هسفن نم كلذ يف ملعي ال وهو « لاكشإللا ءاقب يضتقي هنأل :ش ( ليلدلا ةيضق
 . هريغ ملعي ام الإ كلذ نم ملعي مل هنإف « هسفن نع هب ربخي امیف فزاجم هنأ : هلصاح . هریغ

 يف : يزارتألا لاقو :ش ( هريغ نم هلاحب ملعأ هنأل ؛ هلوق لبقب نأ يغبني ًالكشم نكي مل ناو ) :م

 مكحي اهروهظ دعبف « تامالعلا ىدحإ هيف ترهظ اذإ ًالكشم نوكي اغنإ هنأل « رظن ليلعتلا اذه

 لبقي نأ يغبني :لاق اإ : ليق . ىهتنا . كلذ دعب ىثنخلا لوق ىلإ ةجاح الف ىشنأ وأ ركذ هنأب

 . هب نقیتی ملف ‹ روکذم ريغ همکح نأل « يغبني ظفلب

 لسغلا لح نأل ةأرما الو لجر هلسغي مل هرم نيبتسي نأ لبق ) :م یشنخلا يأ :ش ( تام ناو ) :م
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 الو . لسغلا رذعتل ديعصلاب مّمييو « ةمرحلا لامتحال ىقوتسيف « ءاسنلاو لاجرلا نيب تباث ريغ

 وهف هربق یجس نإو « یٹأ وأ رکذ هنأ لامتحال ةأرما الو لجر لسىغ ًاقهارم ناک نإ رضحب
 هيلع يلصف تام اذإو. هرضت ال ةيجستلاف ًاركذ ناك نإو « ًابجاو ميقي ىثنأ ناك نإ هنأل ؛بحاأ

 نع رخؤيف ىشنخلا فلخ ةأرملاو « هفلخ ىشتخلاو « مامإلا يلي امن لجرلا عضو ةآرماو لجر ىلعو
 دحاو ربق يف لجر عم نفد ولو . لجر هنأ لامتحال ةأرملا ىلع مدقيو « ةأرما هنأ لامتحال لجرلا

 نإو ‹ ديعص نم زجاح امهنيب لعجيو « ةأرما هنأ لامتحال لجرلا فلخ ىلتفلا لعج رذع نم

 بحأ وهف ةأرملا شعن ريرسلا ىلع لعجي ناك نإو . لجر هنأ لامتحال ىثنخلا مدق ةأرما عم ناك

 . ةروع هنأ لامتحال يلإ

 ىقوتيف ) :م عرشلا يف تباث ريغ هسكعو هتأرما لجرلا لسغ يأ :ش ( ءاسنلاو لاجرلا نيب تباث ريغ

 هلسغ رذعتف ‹ توم اب فشكت مل ةمرحلاو « مارح ةروعلا ىلإ رظنلا نإف :ش ( ةمرحلا لامتحال
 رذعتل ديعصلاب مّمييو) :م هب لسغي ام مادعنال هلسغ رذعت نم ةلزنمب راصف « هلستخي نم مادعنال

 رظني تيملا نم مرحم محر اذ ناك نإ اهريغبو ‹ يبنجألا هميي نإ ‹ ةقرخلا عم مميتيو :ش ( لسغلا
 . ةأرما نوكي نأ لامتحال هيعارذ نع ههجو ضوعيو «ههجو ىلإ مميتملا

 وآ رکذ هنآ لامتحال ةآرما الو لجر لسغ اًمهارم ناک نإ ) :م یشنخلا يأ :ش ( رضحي الو ) :م

 اذإو . هرضت ال ةيجستلاف اركذ ناك نإو « اًبجاو ميقي ىشنأ ناك نإ هنأل ؛ بحآ وهف هربق يجس نإو « یشنآ

 رجؤيف ىلتخلا فلخ ةأرملاو هفلخ ىشخلاو مامإلا يلي امن لجرلا عضو ةأرماو لجر ىلعو هيلع يلصف تام

 ( لجر هنأ لامتحال ةأرملا ىلع مدقيو « ةآرما هنأ لامتحال « لاجرلا نع

 لعجيو «ةأرما هنأ لامتحال لجرلا فلخ ىثتخلا لعج رذع نم دحاو ربق يف لجر عم نفد ولو ) :م

 ريرسلا ىلع لعجي ناک نإو ‹ لجر هنآ لامتحال یتا مدق ةآرما عم ناک نإو « دیعص نم زجاح امهنيب

 اذإ ةأرملا ىلع قبطم كبشم « ةفحملا هبش شعنلاو :ش ( ةروع هنأ لامتحال يلإ بحأ وهف ةأرملا شعن

 . ةزانجلا ىلع تعضو

 ناك اذإ هنآ : بولقملا ىنعمو « يلإ بحأ وهف اًبولقم ىثتخلا لمح نإو : ٠ ةريخذلا » يفو

 نأو دبال هنأل « هيلع لمع مث « اهالعأ ةزانجلا لفسأ يتلا مئاوقلا لعجتو بلقت مئاوق ةزانجلل

 . بوث هيلع یقلی

 رهاظ ىلع لمح ام هل رتسأ نوكيف « مئاوقلا ىلع بوثلا ىقلي ةبولقم ةزانج لا تلعج اذإف

 « هل رتسأ نوكيف شعنلا هيلع عضوو « ةزانجلا رهاظ ىلع عضو مئاوق اهل نكي مل نإو « ةزانجلا

 . هرضي ال شعنلاف الجر ناك نإو « ةنسلا وهف ةأرما ناك نإف
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 ىثنأ ناك اذإ هنأل ؛ باوثأ ةسمخ يف نفكي : ينعي « يلإ بحأ وهو « ةيراجلا نفكت امك نفكيو

 فلخو هوبأ تام ولو « كلذب سأب الو ةثالثلا ىلع اوداز دقف ًاركذ ناك نإو ‹ ةنس تميقأ دقف

 وهو ‹ مهس شنخللو نامهس نبالل « اًتالثآ -هللا همحر -ةفينح يبأ دنع امهنيب لاملاف ىنخو ًانبا

 ثاريم فصنو ركذ ثاريم فصن ىشنخلل :الاقو . كلذ ريغ نيبتب نأ الإ ‹ ثاريملا يف هدنع ىشنأ

 لالا : -هللا همحر -دمحم لاق ‹ هلوق سايق يف افلتخاو. -هللا همحر - يبعشلا لوق وهو « ىن

 ةعبس نبالل « ًامهس رشع ينثا ىلع امهنيب

 ىثنآ ناك اذإ هنأل ؛ باوثأ ةسمخ يف نفكي ينعي « يلإ بحأ وهو ةيراجلا نفكت امك نفكيو):م
 ربتعي نفكلا ددع نأل :ش ( كلذب سأب الو « ةثالثلا ىلع اوداز دقف اركذ ناك نإو « ةنس تميقأ دقف

 « ةايحلا لاح يف امك راض ريغ لجرلل نفكلا يف ةثالثلا ىلع ةدايزلاف « ةايحلا لاح بايثلا ددعب

 . ةثالثلا نم ديزأ هتايح لاح سبلي نأ لجرلل نإف

 - ةفينح يبأ دنع امهنيب لام لاف ىشنخو اتبا فلخو ) :م ىفنخلا وبأ يأ :ش ٠( وبآ تام ولو ) :م

 دنع يأ :ش ( هدنع ىلنآ ) :م یثنخلا يأ :ش ( وهو ‹ مهس یٹنخللو نامهس نبالل « اًنالثأ-هللا همحر

 ( كلذ ريغ نيبتي نآ الإ ) :م مهضعب هركذ اذك « يبعشلا لاق هبو :ش ( ثاريملا يف ) :م ةفينح يبأ

 تامالع ىدحإ هيف رهظي نأب وهو ينعي « ثاريملا يف هدنع ىثنأ وهو : هلوق نم ءانثتسا اذه :ش

 . اركذ ربتعي ذئنيحف « ضراعت الب ةيروكذلا

 ركذ ثاريم فصن یشنخلل ) :م : - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبآ يآ :ش ( الاقو ) :م

 يبآ عم دمحم لوق يرودقلا ركذو :ش ( -هللا همحر -يبعشلا لوق وهو ىشنأ ثاريم فصنو

 هللا همحر - فسوي يبأ عم دمحم لوق يدادغبلا رصنلا وبأ ركذ كلذكو « - هللا همحر -فسوي

 لاقو . ةفيخ فسوي يبأ عم دمحم لوق اوركذ بتكلا ةماع يف كلذكو « فنصملا هركذ كلذكو -

 دنع نيتلاحلا ءاوس ينعي ‹ نيبيصنلا لقأ لكشملا ىثنخلل نأ انباحصأ بتك ةماع يف ركذ : يكاكلا

 ةباحصلا ةماع لوق وهو « ىوتفلا هيلعو ءالوأ - هللا مهمحر - فسوي يبأو دمحمو ةفينح يبآ

 : - مهنع ىلاعت هللا يضر -

 نباو دمحأ لوق وهو « یثنآ ثاریم فصنو رکذ ثاریم فصن هل : اًرخآ فسوي وبآ لاقو

 هللا يضر - سابع نباو ةكم لهأو ةنيدملا لهأو حلاص نب نسحلاو كيرشو يروشلاو ىليل يبأ
 ‹ نيقيلا هل ىطعي :- هللا همحر - ريرج نباو دوادو روث وبأو يعفاشلا لاقو . - امهنع ىلاعت

 . ذاش يعفاشلل رخآ لوق هيفو . اوحلطصيو « رمألا نيبتي نأ ىلإ يقابلا فقويو ىثنأ ثاريم هو

 لاق ) :م - هللا همحر - يعفاشلا لوق حيجرت ىلع ىأ :ش ( هلوق سايق يف افلتخاو ) :م

 ةعبس نبالل امهس رشع ينثا ىلع ) :م ىثنخلاو نبالا نيب يأ :ش ( امهنيب لالا : -هللا همحر -دمحم
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 ىشنخللو ةعبرأ نبالل٬ ةعبس ىلع امهنيب لاملا : -هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . ةسمخ ىشنخللو

 مسقي عامتجالا دنعف ‹ عابرألا ةثالث ىشنخلاو « دارفنالا دنع ثاريملا لك قحتسي نبالا نأل ؛ ةثالث

 - دمحمل . ةعبس نوكيف « ةعبرأب برضي كلذو « ةثالثب برضي اذه ‹ امهيقح ردق ىلع امهنيب

 امهنيب لاملا نوكي یٹنآ ناک نِإو « نیفصن امهنیب لام لا نوکی ًارکذ ناک ول یٹنخلا نأ -هلىلا همحر

 نيفصن امهنيب لاملا نوكي لاح يفف « ةتس كلذ لقأو ثلثو فصن هل باسح ىلإ انجتحا ًاثالثأ

 ناتباث یشتخلل نامهسف ةعبرأ نباللو نامهس ىتخلل اثالثأ نوكي لاح يفو « ةثالث دحاو لكل
 فعضيف « رسكناف فصنو نامهس هل نوكيف « فصتنيف دئازلا مسلا يف كشلا عقوو « نيقيب

 همحر - ةفينح يبألو . ةعبس نباللو ةسمخ ىشنخلل رشع ىنثأ نم باسحلا راصف « رسكلا لوزيل

 هيلع داز اميفو « هب نيقيتم ىثنألا ثاريم وهو لقألاو ءادتبا لاملا تابثإ ىلإ انهه ةجاحلا نأ -هللا

 بوجو يف كشلا ناك اذإ امك راصو « كشلاب بجي ال لاملا نأل ‹ هيلع ًارصق نقيتم ا انتبأف كش

 ًاركذ هانردق ول لقألا هبيصن نوكي نأ الإ اذه اذك « نقيتملاب هيف ذخؤي هنإف « رخآ ببسب لاما

 هب ًانقيتم هنوكل ةروصلا كلت يف نبالا بيصن ىطعي ذئنيحف

 ؛ ةثالث ىشنخللو ةعبرأ نبالل ‹ ةعبس ىلع امهنيب لاملا : -هللا همحر - فسوي وبأ لاقو .ةسمخ ىلنخللو

 عامتجالا دنعف « عابرألا ةثالث ) :م قحتسي :ش ( ىشنخلاو « دارفنالا دنع ثاريملا لك قحتسي نبالا نأل

 همحر - دمحم و . ةعبس نوكيف « ةعبرأب برضي كاذو ةلالثب برضي اذه « امهيقح ردق ىلع امهنيب مسقي

 ىلإ انجتحا اًتالثأ امھنیب لالا نوکی یٹنآ ناک نإو نیفصن امھنیب لاما نوکی ؟رکذ ناک ول یٹتخلا نأ: -هللا

 لاح يفو « ةثالث دحاو لكل نيفصن امهنيب لاملا نوكي لاح يفف «ةنس كلذ لقأو «ثلثو فصن هل باسح

 كشلا عقوو « نيقيب ) :م قافتاب :ش ( ناتباث ىثنخلل نامهسف « ةعبرأ نباللو نامهس ىٹنخلل اًئالثآ نوكي
 باسحلا راصف « رسكلا لوزيل فعضيف رسكناف « فصنو نامهس هل نوكيف فصتنيف « دئازلا مهسلا يف

 . (ةعبس نباللو ةسمخ ىثنخلل ءرشع ينثا نم

 نايب نم دب ال هنأل :ش ( ءادتبا لالا تابثإ ىلإ انهه ةجاحلا نأ : -هللا همحر -ةفينح يبألو ) :م

 ببس نودب ءادتبا لاملا تابثإو « مولعم امهنم ءيش الو « ةثونألا وأ ةروكذلاب هقاقحتسا ببس

 اميفو « هب نقيتم ىشنألا ثاريم وهو لقألاو ) :م نقيتملا ىلع ءانبلا نم دب الف ‹ عورشم ريغ ققحتم
 يف كشلا ناك اذإ امك راصو « كشلاب بجي ال لاملا نأل ؛ هيلع ًارصق هب نقيتملا انتبثأف كش هيلع داز

 نوكي نأ الإ « اذه اذك  نقيتملاب هيف ذخؤي هنإف ) :م دوقفملا ةلأسم يف امك :ش ( رخآ ببسب لالا بوجو

 ثاريم ىثنخلل انبجوآ ينعي « هيلع ارصق نقيتملا انبجوأف : هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( لقألا هبيصن

 :م لقألا هبيصن نأ الإ ‹ كشلاب بجي ال لاملا نأل « ةدايزلا تابثإب هنع انزواجت امو نقيتلل ىشنألا

 . ( هب اًنقيتم هنوكل ةروصلا كلت يف نبالا بيصن ىطعي ذئنيحف  اركذ هانردق ول )
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 بال اتخأو مال نيوخأو ةأرما وأ « ىثنخ يهو مو بآل اتخأو امو اجوز ةثرولا نوكت نأ وهو

 ةأرملل ةيناثلا يفو « ىثنخلل يقابلاو ثلثلا ماللو « فصنلا جوزلل ىلوألا يف اندنعف ىشنخ يه مأو

 . ملعأ هللاو ‹ امهيف نيبيصنلا لقأ هنأل ؛ ىنخلل يقابلاو ثلثلا مأل نيوخأللو عبرلا

 ( ىشنخ يهو مأو بأل اًتخأو اًمأو اًجوز ةثرولا نوكت نأ وهو ) :م : هلوقب هتروص ىلإ راشأو

 لوؤتف فصنلا اهل نوكي ىثنأ ىثنخلا انردق ولف « ثلثلا مأللو فصنلا جوزلل ؛ةروص هذه :ش

 لقأ هنأل « هل ىطعيف « «سدسلا وهو ةتسلا نم يقابلا نوكي اركذ هانردق ولو . ةينامث ىلإ ةلأسملا

 . فصنلا نم

 اتخأو مال نيوخأو ) :م ةأرما كرت وأ يأ :ش ( ةأرما وأ ) :م :هلوقب اهيلإ راشأ ىرخأ ةروصو

 ولف « ثلثلا مأل نيوحخأللو عبرلا ةأرمللف « رشع ينثا نم ةلأسملا لصأ :ش ( ىشنخ يه مأو بأل

 ةتس يهو فصنلا اهل نوكي ىثنأ هانردق ولو « ةسمخلا وهو يقابلا هل نوكي اركذ ىثنخل ا انردق

 . ةتسلا نم لقأ اهنأل ‹ ةسمخلا ىطعتف رشع ةثالث ىلإ ةلأسملا لوؤت

 ةروص يف يأ :ش ( ىلوألا يف اندنعف ) :م :هلوقب ىلوألا ةروصلا يف ىطعي ام ىلإ راشأو

 يأ :ش ( ةيناثلا يفو ) :م نآلا هانيب دقو :ش ( ىثنخلل يقابلاو ‹ ثلثلا مأللو فصنلا جوزلل ) :م لوألا

 ( امهيف نيبيصنلا لقأ هنأل ؛ ىثنخلل يقابلاو ثلثلا مأل نيوخأللو عبرلا ةأرملل ) :م ةيناثلا ةروصلا يف

 . ( ملعأ هللاو ) :م نیتلاحلا ءاوس وهو :ش
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 یتش لئاسم
 ًاموأف باتكلا اذه ىف اب كيلع دهشنأ : هل ليقف هتيصو باتك سرخألا ىلع ئىرق اذإو : لاق

 يف كلذ زوجي الو « زئاج وهف رارقإ هنأ فرعي ام كلذ نم ءاج اذإف بتك وأ « معن يأ « هسأرب

 وه اغنإ زوجلملا نأل؛ نيهجولا يف زوجي : -هللا همحر -يعفاشلا لاقو . هناسل لقتعي يذلا

 يلهألا نم شحوتملاو يشحولاك يضراعلاو يلصألا نيب قرف الو . نيلصفلا لمش دقو « زجعلا

 ةدوهعم تراص اذإ ربتعت انإ ةراشإلا نأ :-هللا مهمحر- انباحصأل قرفلاو . ةاكذلا قح يف

 كلذ دتما ول ىتح « هناسل لقتعملا نود سرخألا يف كلذو « ةمولعم

 ( یتش لئاسم ) :م

 . باب لك نم ةقرفتم يأ « ىتش لئاسم هذه يأ :ش
 هتيصو باتك سرخألا ىلع ئىرق اذإو ):م : « ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 سرخألا بتك وأ يأ :ش ( بتك وأ « معن يأ « هسأرب اموأف باتكلا اذه يف امب كيلع دهشنأ :هل ليقف

 ةباتكلاو ءايإلا ةعبرأ كلذو « دقعلاو طخلاو ةباتكلاو ءاييإلا :ش ( كلذ نم ءاج اذإف ) :م معن

 . زاج دقعلاو طخلاو

 :ش (زئاج وهف رارقإ هنأ فرعي ام ) :م نيسدنهملا مسر ىلع عباصألا دقع دقعلابو طخلاب وأ

 مضب :ش ( هناسل لقتعي يذلا يف كلذ زوجي الو ) :م فالح هيف ملعي الو « هتيصو زاوجب مكحي

 « ردقي ملو مالكلا نع سبح اذإ هناسل لقتعا : لاقي « لوهجلملا ةغيص ىلع فاقلا حتفو ءايلا

 . يعازوألاو دمحأو يروثلا لاق هبو

 لاق هبو « ةباتكلاو ةراشإلا يف يأ :ش ( نيهجولا يف زوجي : -هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 قرف الو ):م لقعلاو سرخألا يأ :ش ( نيلصفلا لمش دقو زجعلا وه اغنإ زوجملا نأل ) :م رذنملا نبا

 يشحولاك ):م ضراعلا زجعلاو يلصألا زجعلا نيب قرف ال يأ :ش ( ضراعلاو يلصألا نيب

 يف يأ « ةمجعملا لاذلاب :ش ( ةاكذلا قح يف ) :م يلهألا ناويحلا نم يأ :ش ( يلهألا نم شحوتملاو

 . ةيرارطضألا ةاكذلا

 ةراشإلا نأ : -هللا مهمحر -انباحصأل ):م يضراعلاو يلصألا نيب يأ :ش ( قرفلاو ) :م

 يف كلذو « ةمولعم ةدوهعم تراص اذإ ):م سرخألا قح يف قطنلا ماقم موقتو :ش ( ربتعت اغنإ

 مقت ملف « هناسل قلطيف « ضرملا نم هبام لوزي نأ لامتحال :ش ( هناسل لقتعملا نود سرخألا

 :ش ( كلذ دتما ول ىتح ) :م لاوزلا فرش ىلع ضراع هزجع نأل « ةرابعلا ماقم هتباتك وأ هتراشإ

 . هلاقتعا يأ
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 رخأ ثيح هلبق نم ءاج طيرفتلا نألو ‹ سرخألا ةلزنمب وه : اولاق ‹ ةمولعم تاراشإ هل تراصو

 نود لاوزلا فرش ىلع يضراعلا نألو « هنم طيرفت الف سرخألا امأ ‹ تقولا اذه ىلإ ةيصولا

 ئموي وأ ًاباتك بتكي سرخألا ناك اذإو : لاق . صنلاب هانفرع ةدبآلا يفو ناساقني الف ‹ يلصألا

 . هل دحي الو هنمو هل صتقیو « هؤارشو هعیبو هقاتعو هقالطو هحاکن زوج هناف « هب فرعی ءاي

 ىدأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ىرت الأ. اند نم باطخل ا ةلزنب ىأن نمم اهنالف ةباتكلا امأ

 بيغلا ىلإ ةباتكلاب ةراتو ةرابعلاب ةرم غيلبتلا بجاو

 اذه) :م خياشملا يأ :ش ( اولاق « ةمولعم تاراشإ هل تراصو ) :م ةنس هدح : يشاترمتلا لاق
 ىلإ ةلقعلا تماد نإ : لاق هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع مكاحلا ىكحو :ش ( سرخألا ةلزنمب

 ىجري ال ىنعمب قطنلا نع زجع هنأل « هيلع داهشإلا زوجيو « ةراشإلاب هرارقإ زوجي توملا تقو
 . يبوبحملا هركذ اذك « ىوتفلا هيلعو : اولاق « سرخألاك ناكف « هلاوز

 ‹ هنم طيرفت الف سرخألا امأ ‹ تقولا اذه ىلإ ةيصولا رخآ ثيح هلبق نم ءاج طيرفتلا نالو ) :م

 فالخب ‹ سايقلا نالبقي ال يأ :ش ( ناساقني الف ‹ يلصألا نود لاوزلا فرش ىلع يضراعلا نألو
 . سايإلاو رغصلا نود لاوزلا فرش ىلع ضيحلا عافتراو رهطلا دادتما نأل « ةسيآلاو ةريغصلا

 وهو « دباوألا عمجلاو « تشحوت يأ « دبأتو دبأ ةميهبلا تدبأ نم :ش ( ةدبآلا يفو ) :م

 : ةعيرشلا جات لاقو :ش ( صنلاب هانفرع ) :م شحوتملاو يشحولاك يعفاشلا لوق نع باوج

 قح يف يلهألا نم شحوتملاو يلهألا شحولا نيب فرعلا مدع ىلإ ادئاع هتفرع يف ريمضلا

 هلتقف مهسب لجر ءامرف دن تاقدصلا لهأ نم اريعب نأ جيدخ نبا هاور ام وه صنلاو « ةروكذملا

 مث اذهب متلعف امك اهب اولعفاف كلذ نم اًنيش تلعف اذإف « شحولا دباوأك دباوأ اهل نإ » : ةي لاقف
 . ۲ هولك

 ئموي وأ اًبانك بتكي سرخألا ناك اذإو ) :م : « ريغصلا عماحلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( هنم) :م لتق اذإ :ش ( هل صتقیو هؤارشو هعیبو هقاتعو هقالطو هحاکن زوجي هنإف « هب فرعی ءا
 . اًفوذقم سرحألا ناك اذإ يأ :ش ( هل دحي الو ) :م هيف صاصقلا هل نم لتق اذإ هل صتقيو يأ

 ‹ برق يأ :ش ( اند نمم باطخل ا ةلزنمب ) :م دعب نمم يأ :ش ( ىأن نمم اهنألف ةباتكلا امأ ) :م

 قح يف زجعلاو « ناسللاب قطنلا نع زجعلل بئاغلا قح يف ةرابعلا ماقم تلعج ةباتكلا نأل

 غيلبتلا بجاو ىدآ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ىرت الآ ) :م :هلوقب كلذ حضوأ مث «مزلأ سرخألا

 - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع «نيحيحصلا» يفف :ش ( بيغلا ىلإ ةباتكلاب ةراتو « ةرابعلاب ةرم

 . ٩ )٠٠٥٤٤( حئابذلاو ديصلا ييف » يراخبلا هاور (۱)
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 ثالث ىلع باتكلا مث « مزلأو رهظأ سرخاألا قح يف وهو « زجعلا بئاغلا قح يف زوجلملاو

 ريغ نيبتسمو «اولاق ام ىلع رضاحلاو بئاغلا يف قطنلا ةلزنمب وهو « موسرم نيبتسم بتارم

 نم دب الف ةباتكلا حيرص ةلزنمب هنأل ؛ هيف يونيو . راجشألا قاروأو رادجلا ىلع ةباتكلاك موسرم
 .مكحلا هب تبثي الف عومسم ريغ مالك ةلزنمب وهو « ءاملاو ءاوهلا ىلع ةباتكلاك نيبتسم ريغو « ةينلا

 نم اهنأل ؛ كلذ ىلإ ةجاحلل ماكحألا هذه قح يف سرخألا قح يف ةجح تلعجف ةراشإلا امأو

 ًاضيأ دبعلا قح صاصقلاو ظفللا نودب تبثت دقو ‹ ظفل نود ظفلب صتخت الو « دابعلا قوقح

 ؛ دودحلا ىلإ ةجاح الو <

 يضر - يبلكلا ةيحد عم هباتكب ثعبو « مالسإلا ىلإ هوعدي رصيق ىلإ بتك ب هللا لوسر نأ
 هحیحص ١ يف نابح نبا هاور ‹لئاو نب ركب ىلإ بتكو . روهشم هلوطب ثيدحلا . . . - هنع هللا

 نم !ةوبنلا لئالد» يف ميعن وبأ هاور «ربيخ دوهي ىلإ بتكو « - هنع هللا يضر - سنأ نع

 . سابع نبا ثیدح

 مث ‹ مزلآو رهظأ سرخألا قح يف ) :م زجعلا يأ :ش ( وهو « زجعلا بئاغلا قح يف زوجملاو ) :م

 نأ ناونعلاو « ناونعلاب نونعم يأ :ش ( موسرم ) :م نيب يأ :ش ( نيبتسم تارم ثالث ىلع ةباتكلا

 يأ :ش (اولاق ام ىلع رضاحلاو بئاغلا يف قطنلا ةلزنب وهو ) :م نالف ىلإ نالف نم هردص يف بتكي

 . خياشملا

 ةغيص ىلع :ش ( هيف ىونيو ‹ راجشألا قاروأو رادجلا ىلع ةباتكلاك موسرم ريغ نيبتسمو ) :م

 هلوق ةباتك ةلزنب يأ :ش ( ةباتكلا حيرص ةلزنمب هنأل ) :م هيف ةينلا هنم بلطي يآ « ديدشتلاب لوهجلا

 .( ةينلا نم دبالف ) :م نئاب تنأ

 . مكحلا هب تبثي الف ‹ عومسم ريغ مالك ةلزنمب وهو « ءاملاو ءاوهلا ىلع ةباتكلاك نيبتسم ريغو ) :م

 عيبلاو « قالطلاو حاكنلا يأ :ش ( ماكحألا هذه قح يف سرخألا قح يف ةجح تلعجف ةراشإلا امأو

 هذه ينعي :ش ( ظفل نود ظفلب صتخي الو « دابعلا قوقح نم اهنأال ؛ كلذ ىلإ ةجاحلل ) :م ءارشلاو

 نود ظفلب تبثيو « ةريثك ظافلأب تبثي لب « صاخ ظفلب قلعتي ال هوحنو حاكنلا نم تافرصتلا

 ‹ لعفب ينعي :ش ( ظفللا نودب تبث دقو) :م هريغو يسرافلاب تبشي يبرعلاب تبث امك يأ « ظفل

 . ىطاعتلاك ظفللا ىلع لدي

 الو ) :م هتراشإب تبشيف « دبعلا قح يف تباثلا يأ :ش ( اًضيأ دبعلا قح صاصقلاو ) :م

 . دودحلا يف ةعسوتلا ىلإ ةجاح ال يأ :ش ( دودحلا ىلإ ةجاح
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 ‹ ةهبشلل دحي الف ‹ فذاقلل اقدصم ناك هلعلو « تاهبشلاب ئردنت اهنألو . ىلاعت هللا قح اهنآل

 دودحلا نيب قرفلا مث « طرشلا وهو ًاحيرص فذقلا مادعنال فذقلا يف ةراشإلاب اضيأ دحي الو

 ءطولاب رقأ وأ مارحلا ءطولاب اودهش ول مهنأ ىرت الآ « ةهبش هيف نايبب تبثي ال دحلا نأ صاصقلاو

 مل نإو ‹ صاصقلا بجي لتقلا قلطمب رقأ وأ قلطملا لتقلاب اودهش ولو . دحلا بجي ال مارحلا
 عم تبثي نأ زاجف ًارباج عرش هنأل ؛ ةيضوعلا ىنعم هيف صاصقلا نأل اذهو دمعتلا ظفل دجوي

 ‹ رجاوز تعرشف ىلاعت هلل ةصلاخلا دودحلا امآ . دبعلا قح يه يتلا تاضواعملا رئاسك ةهبشلا

 باتكلا نأ رارقإلا باتك يف ركذو . ةجاحلا مدعل ةهبشلا عم تبثت الف ‹ ةيضوعلا ىنعم اهيف سيلو

 نوكيف ‹ كلذك انه باوجلا نوكي نأ لمتحيو « هيلع بجي صاصق يف ةجحب سيل بئاغلا نم

  ناتیاور امهیف

 ةهبشلل دحي الف « فذاقلل اًقدصم ناك هلعلو « تاهبسشلاب ئردنت اهنألو « ىلاعت هلل قح اهنأل ) :م

 طرشلا وه حيرصتلا ىأ :ش ( طرشلا وهو اًحيرص فذقلا مادعنال « فذقلا يف ةراشإلاب اًضيأ دحي الو

 . دودحلا يف رمامك

 نأ يأ :ش ( مهنأ ىرت الأ « ةهبش هيف نايبب تبثي ال دحلا نأ صاصقلاو دودحلا نيب قرفلا مث ) :م

 ةمرحلا قلطم ناك نإو :ش ( دحلا بجيل مارحلا ءطولاب رقأ وأ مارحلا ءطولاب اودهش ول ) :م نأشلا

 اذهلو ‹ ةيسوجلملا هتمأ ىطو وأ ٠ ضيحلا لاح ىف هتأرما ىطو هنأ لامتحال نامزلا ىلإ فرصني

 ۰ . هداز مارخلاب هلوقب دح لا بجیاال

 ‹«دمعتلا ظفل دجوي مل نإو ‹ صاصقلا بجي لتقلا قلطمب رقأ وأ قلطملا لتقلاب اودهش ولو ) :م

 دحاو لك يفوتسي هنأل :ش ( ةيضوعلا ىنعم هيف صاصقلا نأل ) :م دمعلاب حيرصتلا يأ :ش (اذهو

 ةهبشلا عم تبشي نأ زاجف « ارباج عرش ) :م صاصقلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م رخآلا سفن امهنم

 ىنعم اهيف سيلو ‹ رجاوز تعرشف ىلاعت هلل ةصلاخلا دودحلا امأ « دبعلا قح يه يتلا تاضواعملا رئاسك

 نم باتكلا نآ) :م لصألا نم :ش ( رارقإلا باتك يف ركذو . ةجاحلا مدعل ةهبشلا عم تبثت الف ةيضوعلا

 :م سرخألا يف يأ :ش ( انه باوجلا نوكي نأ لمتحيو « هيلع بجي صاصق يف ةجحب سيل بئاغلا

 :م سرخألا نع بئاغلاو سرخألا يف يأ :ش ( امهيف نوكيف ) :م ةجح نوكي ال يأ :ش ( كلذك)

 ةلأسم يف يأ : لاقو « ريمضلا دارفإباهيف نوكيف : يزارتألا ةخسن يفو :ش ( ناتياور )

 رابتعا ىلعو ةباتكلاب صاصقلا هيلع بجي : « ريغصلا عماجلا» باتك ةياور ىلع سرخألا
 . ةباتكلاب صاصقلا سرخألا ىلع بجي ال : بئاغلا يف « رارقإلا » باتك ةياور

 نع بئاغلاو سرخألا يف يأ « ةينثتلا ريمضت امهيف : هحرش يف مهضعب لاقو : لاق مث

 ٠ رارقإلا » باتك ةياور هيف لب« بئاغلا يف ناتياورلا تبثي مل هنأل ٠ءيشب سيل كاذف «سرحخألا
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 ةيلهأ مايقل ةلمجلا يف بئاغلا قطن ىلإ لوصولا نكي هنأل ؛ كلذل اقرافم نوكي نأ لمتحيو

 نأ ىلع ةلأسملا تلدو ‹ ةعناملا ةفآلل قطنلا ىلإ لوصولا رذعتل سرخألا كلذك الو « قطنلا

 هنأ -هللا مهمحر-انباحصأ ضعب همهوت ام فالخب . ةباتكلا ىلع ارداق ناك نإو ةربتعم ةراشإلا

 انهه عمج هنأل ‹ ةرورض الو « ةيرورض ةجح هنأل ؛ ةباتكلا ىلع ةردقلا عم ةراشإلا ربتعت ال

 ةدايز ةباتكلا يفو ‹ ةيرورض ةجح امهنم دحاو لك نأل ايوتسا انإو بتك وأ راشأ : لاقف امهنيب
 نم قطنلا ىلإ برقأ هنأ امل ةباتكلا يف دجوي مل رمأ ةدايز ةراشإلا يفو « ةراشإلا يف دجوي مل نايب

 . ضراعب نيموي وأ اموي تمص يذلا كلذكو . ايوتساف مالقألا راثآ

 . ةباتكلاب صاصقلا هيلع بجي الو « بسحف

 . ىفخي أل رظن هلاق ام ةيقب يفو « يكاكلا وه « هحرش يف مهضعب لاقو هلوقب دار : تلق

 ةيلهأ مايقل ةلمحلا يف بئاغلا قطن ىلإ لوصولا نكي هنأل ؛ كلذل اًقرافم نوكي نأ لمتحيو ) :م

 اذإو :هلوق يأ :ش (ةلأسملا تلدو « ةعناملا ةفآلل قطنلا ىلإ لوصولا رذعتل سرخألا كلذك الو « قطنلا

 ارداق ناك نإو ٠ة ربتعم ةراشإلا نأ ىلع ) :م بتك وأ « معن يأ ‹« هسأرب أموأف سرخألا ىلع ئرق

 ىلع ةردقلا عم ةراشإلا ربتعت ال هنآ -هللا مهمحر -انباحصأ ضعب همهوت ام فالخب « ةباتكلا ىلع

 ءةيرورض ةجح) :م ةراشإلا لقن ليوأت ىلع وأ ‹ روكذملا ليوأت ىلع ةراشإلا ىأ :ش ( هنأل ؛ ةباتكلا

 ةباتكلا يف :ش (انهه عمج ) :م دمحم نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةباتكلا دوجو عم :ش ( ةرورض الو

 . ةباتكلاو ةراشإلا نيب « ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( امهنيب ) :م

 ىلع ارداق ناك نإو « ةربحعم ةراشإلا نأ ىلع ليلد اذهو :ش ( بتك وأ راشأ لاقف ) :م

 اذإو :؟ريغصلا عماجلا » يف لاق هنأل « امهنيب عمجلا ىوعد يفانلو : يزارتألا لاقو .ةباتكلا

 يف لاق : لوقنانأ ىلع ‹ عمجللال نيهبشلادحأل وأ ةملك ئموي وأ بتكي سرخألا ناك

 هعيبو هئارشو هقالطو هحاكن يف فرع ةراشإ هل تناكو « بتكي ال سرخألا ناك نإو : لصألا

 ىلع ةردقلا عم ربتعت ال سرحخألا نم ةراشإلا نأ لصألا ةياور ةراشإ نم ملعيف ءزئاج وهف

 . بتكي ال نأ طرشب سرخألا ةراشإ مكح نيب هنأل « ةباتكلا

 . یفخی ال رظن هرظن يف : تلق

 يفو « ةيرورض ةجح امهنم دحاو لك نأل ) :م ةراشإلاو ةباتكلا يأ :ش ( ایوتسا امنو ) :م

 ىلإ برق هنأ ال ةباتكلا يف دجوبي مل رمآ ةدايز ةراشإلا يفو « ةراشإلا يف دجوي مل نايب ةدايز ةباتكلا

 : هلوق ىلع اًمطع :ش ( ضراعب نيموي وأ اًموي تمص يذلا كلذكو « ايوتساف مالقألا راثآ نم قطنلا

 راشآف « ضراوعلا نم ضراعب نيموي وأ اًموي تمص يأ ‹ هناسل لقتعي يذلا يف كلذ زوجي الو
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 تناك ذإو : لاق . ناسللا لقتعمل ريسفت اذه : ليقو ‹ ةمئاق قطنلا ةلآ نأ هناسل لقتعملا يف انيب امل

 وأ رثكأ ةىتيملا تناك نإو ‹ لكأو اهيف ىرحت رثكأ ةحوبذملا تناك نإف « ةنيم اهيفو ةحوبذم منغلا
 لوانتلا هل لحي ةرورضلا ةلاح يف امأ « رايتخالا ةلاح ةلاحلا تناك اذإ اذهو « لكأي مل نفصن اناك

 ‹ ىلوأ ةيكذ نوكت نأ لمتحت يتلاف ‹ ةرورضلا ةلاح يف هل لحت ةنقيتملا ةنيملا نأل ؛ كلذ عيمج يف

 لاقو . ةرورض ريغ نم هكرتي الف ةلمجلا يف ةيكذلا ىلإ هلصوي قيرط هنأل ؛ ىرحتي هنأ ريغ
 نأل « رثكأ ةحوبذملا تناك نإو « رايتخالا ةلاح يف لكألا زوجي ال: -هللا همحر - يعفاشلا

 .رايتخالا ةلاح ةلاحلا نأل ؛ ةرورض الو ‹ ةرورض ريغ نم هيلإ راصي الف ‹ يرورض ليلد يرحتلا

 نع ولخت ال نيملسملا قاوسأ نأ ىرت الآ . ةحابإلا ةدافإ يف ةرورضلا ةلزنم لزنت ةبلغلا نأ : انلو

 ال ليلقلا نأل اذهو « بلاغلا ىلع ًادامتعا لوانتلا حابي كلذ عمو « بوصغملاو قورسملاو مرحلا

 هرابتعا طقسف ‹ هنم عانتمالا عاطتسي الو « هنع زارتحالا نكمي

 . هرارقإ ماقم موقي نأ زوجي ال بتك وأ هسأرب

 لقنعملا يف انيب امل ):م ىلاعت هللا وه تمصملاو « تمص : خسنلا ضعب يف هنإ : يكاكلا لاقو

 يف يودزبلا مالسإلا رخف لاق اذك :ش ( ناسللا لقتعمل ريسفت اذه : ليقو ةمئاق قطنلا ةلآ نأ هناسل

 . هناسل لقتعا يذلا يف هركذ قبس ام ليوأت وهو هيف : لاق ثيح « ريغصلا عماجلا » حرش

 ةتيم اهيفو ةحوبذم منغلا تناك اذإو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 ظفل اذه :ش ( لكأي مل نيفصن اناك وأ رثكأ ةتيما تناك نإو « لكأو اهيف ىرحت رثكأ ةحوبذم لا تناك نإف

 ةرورضلا ةلاح يف امأ « رايتخاللا ةلاح ةلاحلا تناك اذإ اذهو ) :م : فنصملا لاقو « « عماجلا»

 ةيكذ نوكت نأ لمحت يتلاف « ةرورضلا ةلاح يف لحت ةنقيتملا ةتيملا نأل ؛ كلذ عيمج يف لوانتلا هل لحي

 ريغ نم ) :م يرحتلا يأ :ش ( هكرتي الف ةلمحل لا يف ةيكذلا ىلإ هلصوي قيرط هنأل « ىرحتي هنأ ريغ «ىلوأ

 . (ةرورض

 ؛ رثكأ ةحوبذملا تناك نإو « رايتخالا ةلاح يف لكألا زوجي ال : -هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 نأ : انلو رايتخالا ةلاح ةلاحلا نأل ةرورض الو ؛ ةرورض ريغ نم هيلإ راصي الف يرورض ليلد يرحتلا نأل

 كلذكف « ةتيملا حابت ةرورضلا ةلاح يف نأ امكف :ش ( ةحابإلا ةدافإ يف ةرورضلا ةلزنم لزنت ةبلغلا

 نكي ال ليلقلا نأل « لكلا مكح بلاغلل نأل « مارحلا ىلع لالحلا ةبلغ دنع لوانتلا حابي

 . ةليلقلا ةساجنلا يف امك وفع وهف هنع زارتحالا نكي ال ليلق لكو « هنع زارتحالا

 لوانتلا حابي كلذ عمو ‹ بوصغملاو قورسملاو مرحملا نع ولخت ال نيملسملا قاوسأ نأ ىرت الأ ) :م

 هرابتعا طقسف « هنم عانتمالا عاطتسي الو « هنع زارتحالا نكي ال ليلقلا نأل اذهو ‹ بلاغلا ىلع اًدامتعا

of 



 تناك وأ نیفصن اناک اذإ ام فالخب ةرومعلا نم فاشكنالا ليلقو ةساجنلا ليلقك جرحلل اعفد

 . بآملاو عجرملا هيلإو باوصلاب ملعأ هللاو « هيف ةرورض ال هنأل ؛ بلغأ ةديما

 ةنيملا تناك وأ ‹ نيفصن اناك اذإ ام فالخب « ةروعلا نم فاشكنالا ليلقو . ةساجنلا ليلقك جرحلل اًعفد

 ‹ يرحتلا لكوت الف :ش ( بآملاو عجرملا هيلإو « باوصلاب ملعأ هللاو « هيف ةرورض ال هنأل ؛ بلغأ

 لاق هبو ‹ اندنع نيفصن سجنلاو رهاطلا ناك نإو « اهيف ىرحتي هنإف ‹ ةسجنلا بايثلا فالخب

 . رهاطلل ةبلغلا تناك اذإ الإ ىرحتي ال : ةسجنلا يناوألا يفو «يعفاشلا

 ل : روث وبأو ينزملاو دمحأ لاقو . ةبلغلا يفو فيصنتلا يف ىرحتي : يعفاشلا لاقو

 ءام ةقارإ باوج يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخاو « يلصيو مميتيو « ًالصأ يناوألا يف ىرحتي

 يلصيو امهدحأب اضوتي هنكلو « ىرحتيال : ىكلاملا نوشجاملا نبا لاقو . مميتلا لبق يناوألا

 . باوصلاب ملعأ هللاو . اهالص يتلا ةالصلا ديعيو رخآلاب اضوتي مث
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 فلؤملا ةمتاخ

 هللا رهش نم نيرشعلا يف « ةيادهلا حرش يف ةيانبلا » باتك فيلأت نم تيهتنا ام رخآ اذهو

 برقلاب ‹ ةماسك هاجت ةيردبلا ةسردم يف ةسورحلم ا ةرهاقلاب ةئامنامثو نيسمخ ماع مارحلا مرحلا

 رظني نم بلق يف فاصنإلا ءاقلإو كلذ لوبق هفطلو هلضف نم هللا لأسنف « رهزألا عماجلا نم

 ال يتلا بويعلا نم بيع ىلع علطا اذإو هفلؤم ىلع محرتي هنساحم ىلع علطا اذإ هنإ ثيحب « هيف
 . هبيع رتسو هحالصإ ىلإ ردابي ملألا نم عاونأب نهذلا دومخو ملقلا للز اهنع ولخي

 نم هيف عقو امو ‹ تارثعلا ىلع سانلا عالطاو راكنإلا الإ هنم ردصي ال هنإف دساحل ا امأو

 هيف مدقتو « ميدقتلا قحتسي نم هيف رخأت نمز يف حرشلا اذهل يعمج ناك اصوصحخ تاطاقسإلا

 نم ىتح نازحألاو مومهلا بكارتو « ماشللا ةلهجل او ماظعلا ةرجفلا نم ريخأتلا قحتسي نم

 بلاغو ‹ رصبلا فعض نم نيعستلا زهان يذلا نس ىف تنك ًاصوصخو « ناوخإلاو ءاقدصألا

 هذه يف وهو <« نايسنلاو وهسلا نم صخش ملسي نأ بيجسعب سيلو « يلايللا يف ةباتكلا

 مهو مهنع تذخأ نيذلا يخياشم ةيعدأ ةكربب تاماركلا نم نوكي اذه نكلو « تالاحملا

 . تاعامجلاو دارفألل اهروهظب تاماركلا باحصأ

 مجعلا ءانبأ نم نيبرعتسملا ءالضفلا نم اًصخش نأ حرشلا اذه فيلأت يف ببسلا ناكو

 «ةبراضملا » باتك لوأ نم الإ ًأرقأ ام : لاقف « كلذب هتبجأف « ةيادهلا » باتك ةءارق ينلأس « اًبيرق

 ةبراضملا باتك حرش يف ادلجم تبتكو « لوأب الو هسرد حرش يف تعرش مث « معن : تلقف
 ةرجهلا نم ةئانامثو رشع ةعبس ةنس نم رفص ةرغ يف هيف يئادتبا ناكو <« ةمسقلا باتك ىلإ

 مث ةروكذملا ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا « سيمخلا راهن يف هنم يغارف ناكو

 ‹ ةمسقلا باتك يأ ةبراضملا باتك حرش نم يغارف بيقع ةمسقلا باتك حرش يف تعرش

 ىلإ خيراتلا اذه نم لاحلا ىدامت مث «ةئامنامثو رشع ةعبس ةنس نم مصألا بجر خلس يف هتممتأو

 . ةئامنامثو نيثالثو ةعبس ةنس

 رشع سداسلا ءاعبرألا ةليل هنم تغرفو ةراهطلا بابل هلوأ نم باتكلا حرش يف تعرش مٿ

 . نيثالثو ةعبس ةنس نم رخآلا ىدامج نم
 ةنسلا نم مظعملا ناضمر نم رشع سداسلا يف هنم تغرفو « يناثلا ءزجلا » تبتك مث

 . ةروكذملا

 لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا لاوزلا لبق ةعمحجلا راهن هنم تغرفو « ثلاثلا » يف تعرش مث

 . نيثالثو ةينامث ةنس نم
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 ةعبس ةنس نم لاوش نم رشع ثلاملا يف هنم تغرفو « حبارلا ءزجلا » يف تعرش مث

 . ةئانامثو نيعبرأو

 ةينامث ةنس نم رخآلا عيبر نم يناثلا مويلا يف هنم تغرفو « سماخلا ءزجلا » يف تعرش مث

 . ةئامنامثو نيعبرأو

 نم نابعش نم رشع سداسلا ءاعبرألا موي يف هنم تغرفو « عباسلا ءزجلا » يف تعرش مث

 . ةئامنامثو نيعبرأو عست ةنس

 نم ولخلارادقم فرعي هيف رظني يذلاو ؛ هانركذ دقف « رشاعلاو عساتلاو نماثلا» امأو

 ‹ هقيفوتو هللا رظنب كلذ لك ةفيطل ةدم مامتإلاو ليمكتلا رادقم فرعيو « ةديدع نينس فيصلا

 . ريدج ةباجإلابو ريدق كلذ ىلع هنإ « رشلا نع بانتجالاو ريخلا ةمتاخ ىلاعت هللا لأسنف

 هيلإ تيهتنا ام رخآ اذه : لاق هنأ - هللا همحر - يكاكلا نيدلا ماوق حرش رخآ يف تيأرو

 نيعبرأو سمخ ةنس مرحم نم نيرشعلاو يداحلا « ةيادهلا حرش يف ةياردلا جارعم » فيلأت نم

 لوقي هحرش رخآ يف « ةيادهلا» حراش نيدلا ماوق ةمالعلا ملاعلا مامإلا طخب تيأرو « ةئامعبسو

 اذه : يناعبألا يزاغلا دهعلا رمع ريمأ نبا بتاك ريمأ نيدلا ماوق ةفينح وبأ فيعضلا دبعلا

 . « ةيادهلا » باتك حرش يف ناوألا رخآ يف نامزلا ةردان « نايبلا ةياغ»رخآ

 ىدحإ ةنس نم رخآلا عيبر رهش ةرغ ةرهاقلاب انحرش حاتتفا ناكو : اًضيأ هطخب لاق مث

 هللا رون - ديعس يبأ ناطلسلا نمز يف هازإو قارعلاب لمع هضعبو « ةئامعبسو نيرشعو

 يف متخ نأ ىلإ قشمدب هرخآو « ةدودعم هتاماركو دادغبب لمع هرثكأو - هعجضم دربو «هدقرم

 ناكو « ةئامعبسو نيعبرأو عبس ةنس راذآ نم موي لوأ سيمخلا موي ةدعقلا يذ نم رشع عباسلا

 . اًموي رشع ةعبسو رهشأ ةعبسو ةنس نيرشعو ةتس حرشلا ةدم عيمج

 هيف رظانللو هبتاکل هللا رفغ . نیعمجأ هلآو دمحم ىلع هتاولصو نیملاعلا بر هلل دمحلاو

 ‹ نيمآ . نيملسملا عيمجو ةرفغم اب هبتاكل اعد نملو هحلصأو ًاللخ هيف ىأر نو هيف ئراقللو

 . نیمآ ‹ نیملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نیعمجأ هبحصو هلآو دمحم اندیس ىلع هللا ىلصو
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 باتكلا يف ةدراولا راثلاو ثيداحاالا فارطا

 رجفلا عولط نيح ءاشعلا تقو رخآ

 لامشلاوأ نيميلاب ًادبا

 هب یلاعت هللا أدب امب ًادبا

 رهظلاب اودربأ

 رهظلاب اودربأ

 رهظلاب اودربأ

 رهظلا ةالصب اودربأ

 ىرحأ هنإف اهرصبأ

 لالض نحنو اناتآ

 يل لاقف لیربج يناتأ

 تأضوت اذإ : لاقف - مالسلا هيلع - ليربج يناتأ

 ةحرابلا كتيتأ : يل لاقف - مالسلا هيلع - ليربج يناتأ

 اتاخ ايب يبنلا ذختأ

 ؟ هتقيدح هيلع نيدرتأ

 ؟ هتقيدح هيلع نیدرتآ

 ؟ ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ

 نونیدی امو مهوکرتا

 مكسمخ اولصو مكبر هللا اوقتا

 ءاسنلا يف هللا اوقتا

 ثالثلا نعالملا اوقتا

 ثالثلا نعالملا اوقتا

 كمعطأ هللا نإف كموص معآ
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 ۳/۲ ةريره وبا

۲۹/۱ 

۸/6 

1/۲ 

1۹/۱ 

14/۲ 

1/۲ 

10/۱۲ 

11/۳ 

Y/Y 

1/1 

0۷/۲ 

111/1۲ 

0۰0/0 

01۰ /0 

VE /o 

Yo/1۱ 

۲4۰/۳ 

0۰0/0 

V0 /۱ 

v4/\ 

۳1° /٤ 



 اًمئاق لابف موق ةطابس ىتأ

 ًاضوتو لابف موق ةطابس ىتأ
 هيتآ نأ ينرمأف طئاغلا ا یتا

 لجر وي يبنلا ىتآ

 هاضاتي لجر ب يبنلا ىتآ

 كاتسي هتيأرف رايب هللا لوسر اتيتأ

 هيلإ انوكشف ةا هللا لوسر انيتأ
 ةالصلا ترضحو ةَ هللا لوسر انتيأ

 نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ

 اهالص نم ةعكررشع ىنثا

 له ةداهش زاجأ
 ةلباقلا ةداهش زاجأ

 ىراصنلا ةداهش زاجأ

 نيلعن ىلع ةأرما حاكن زاجأ

 تاقبوملا عبسلا اوبنتجا

 تاقبوملا اوبنتج

 كتبارق ءارقف يف اهلعجا

 مكرايخ مكتمئأ اولعجا

 رتو مکتالص رخآ اولعجا

 ءاوللا بحاص هنإف هراسي يف هولعج

 ًاضوتي ملو مجتحا

 مرحم وهو مجتحا

 نيحادملا هوجو يف بارتلا اوثحا

 .كيبأ نع ججحا

oA 

11/۱ 

۱۸/۱ 

۷۳1/۱ 

۸1/1۱ 

۳/۱۱ 

۲۰0/۱ 

1/۲ 

۹1/۲ 

7/۲ 

YEA/1۲ 

0۳/۹ 

4/۹ 

۱0۲/۹ 

۳7 /0 

1/۹ 

۳1/1٦ 

TEY /V 

1/۲ 

7۹ /۲ 

11£/1 

۲/۱1 

۰۹4/٤ 

۱1/۱ 

T/4 



 ءاشعلا يتالص ىدحإ

 ءانغلا اورذحا

 هسأر يف لجرلا مارحإ

 هيلع اوحرطاو هناکم اورفحا

 كتجوز نم الإ كتروع ظفحا

 ىحللا اوفعاو براشلا اوفحا

 ىحللا نع اوفعاو براشلا اوفحا

 اهب رهجي ال ناک ةَ هنأ ربخآ

 تئش امهیأ رتخا

 نالجر وا يبنلا ىلإ مصتخا

 هیشعی الجر مهنم لجر لک ذخأ

 نمثلاب اهتذخأ

 ليللا نم بهذ ىتح ءاشعلا رخأ

 ءاشعلا ايب يبنلا رخأ

 ليللا ثلث ىلإ اهرخأ

 مكبر ةدابع اوصلخا

 اًماعط كل عنصو فلكت كوخأ

 كنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ

 يلع اولخدأ

 تاهبشلاب دودحل ا او ءردا

 متعطتسا ام دودحل ا اوءردا

 متعطتسا ام دودحلا اوءردا

 اًعيمج امهو امهعجتراو امهكردأ

 هاخأ يل عدا

 ةعازخ ربكأ ىلإ هوعفدا
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 سابع نبا

 سن

 يردخلا ديعس وبأ

 ءادردلا وبأ

 يردخلا ديعس وبآ

 ةريره وبأ

 فوع نب ورمع

۱۸0/٦ 

AA / ۱۲ 

A4 /6 

۷۲/۱ 

14/1۲ 

vr /“ 

rv /< 

۲/۲ 

7/0 

TAD 

0۰0/۱ 

YT /۸ 

A/Y 

A/Y 

۳/۲ 

4۰/۲ 

۹1/٤ 

160/۱۰ 

YAR 

1۸/1۲ 

۲4/٦ 

1/٦ 

۲۱۸/۸ 

۹/11 

4/1۱۱ 



 هونفدا

 ةاش هاندأ

 هلسغ ةي هللا لوسرل تيندأ

 مكلا ومأ ةاكز اود

 رطفلا ةقدص اود

 نونمؤت نمع اودا

 دبعو رح لك نع اود

 دبعو رح لک نع اودآ

 مك رطف ةاكز مكوج رح لبق اود

 ءاضقلاب مكدحأ يلتبا اذإ

 كؤرق كات اذإ

 مظعأف يلسر كتتأ اذإ

 هله مكدحأ ىت اذإ

 هلهأ مكدحأ ىت اذإ

 هلهأ مكدحأ ىت اذإ

 هلهأ مكدحأ ىتأ اذإ

 هللا ةلبق مركيلف طئاغلا مكدحأ ىتأ اذإ

 ءامب هتيتأ ءالخلا یتا اذإ

 نوعبرأ عمتجا اذإ

 مكاحلا دهتجا اذإ

 ناعيبلا فلتخا اذإ

 ناعيابتملا فلتخا اذإ

 اوعيبف فانصألا هذه تفلتخا اذإ

 لسرتف تنذأ اذإ

 مكدخأ دارأ اذإ
o0۰ 

 جیرج نبا

 سابع نبا

YTA/Y 

A / 

۳۲1/۱ 

۲۸۹/۳ 

41/۳ 

441/۳ 

AY / 

۲/4 

4A/ 

۲/4 

1۲۹/۱ 

160/1۰ 

14/1۲ 

10۰/1۲ 

10/1۲ 

101/1۲ 

1Y /۲ 

VE¥/1 

10 /Y 

۳/۹ 

o/4 

"or /4 

۳۹4/۸ 

۳۸4 /۲ 

Y/Y 



 مكدحأ دارأ اذإ

 مكؤاسن مكنذأتسا اذإ

 رتويلف مكدحأ رمجتسا اذإ

 هيدي عفر ةالصلا حتفتسا اذإ

 دولوملا لمكتسا اذإ

 يبصلا لهتسا اذإ

 دولوملا لهتسااذإ

 ليللا نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 اودربأف رحلا دتشا اذإ

 ةبالخ ال : لقف تيرتشا اذإ

 مدلا نكادحإ باصأ اذإ

 رطفأ دقف مئاصلا باتغا اذإ

 ًادبيلف مكدحأ لستغا اذإ

 هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ

 ربك ةالصلا حتتفا اذإ

 ربك ةالصلا حتتفا اذإ

 ربك ةالصلا حتتفا اذإ

 ربك ةالصلا حتتفا اذإ

 ربك ةالصلا حتتفا اذإ

 ربك ةالصلا حتتفا اذإ

 ربك ةالصلا حتتفا اذإ

 دجوو سلف اذإ
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 ۳0 /۲ل

Vo/1 

۱۷/۲ 

1/1۱1 

Y/Y 

Y/Y 

۱۸۰/۱ 

۷٤/۱ 

۱۸۰/۱ 

۱۸4/۱ 

1/۲ 

۱۲/۸ 

4/۱ 

111/٤ 

۲۸/۱ 

100/۲ 

۱A۷ /۲ 

AY /۲ 

۱A۷ /۲ 

1A۷ /۲ 

AV /۲ 

AY /۲Y 

1A7 /۲ 

1/1۱ 



 هاخأ مكدحأ ضرقأ اذإ

 قراسلا ىلع دحلا ميقأ اذإ

 ةالصلا تميقأ اذإ

 ةالصلا تميقأ اذإ

 ناناتخلا ىقتلا اذإ

 موقلا لجرلا مأاذإ

 شيج ىلع ريمأ رمأ اذإ
 هولسغاف اًئيش هنم متکسمآ اذإ

 اونمأف مامإلا نمأ اذإ

 يلسغ رخآ يف اولعجاف تم انآ اذإ

 اوموصت الف نابعش فصتنا اذإ

 هتالص نم مكدحأ یهتنا اذإ

 موص الف نابعش خلسنا اذإ

 حيرلا لبقتسي الف مكدحأ لاب اذإ

 هركذ سي الف مكدحأ لاب اذإ

 ءاهو ءاه لقف تعياب اذإ

 ةبالخ ال لقف تعياب اذإ

 ةبالخ ال لقف تعب اذإ

 ةلق نيعبرأ ءاملا غلب اذإ

 نيتلق ءاملا غلب اذإ

 ةنيعلاب متعيابت اذإ

 ةزانجلا متعبت اذإ

 نامجن بتاكملا ىلع عباتت اذإ

 كسميلف مكدحأ بءاثت اذإ

 ةدلب نم لجرلا جوزت اذإ
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 نذإ ريغب دبعلا جوزت اذإ

 ةالصلا يف مكدحأ دهشت اذإ

 هللا مسا ركذيلف مكدحأ رهطت اذإ

 حسمتيلف مكدحأ طوغت اذإ

 هفنأ يف لعجيلف مكدحأ ًاضوت اذإ

 هيفخ سبلو مكدحأ ًاضوت اذإ

 كيدي عباصأ للخف تآضوت اذإ

 مكنمايم اوءدباف عأضوت اذإ

 مكيديأ اوضفنت الف عأضوت اذإ

 لستغيلف ةعمجلا ىلإ مكدحأ ءاج اذإ

 نهوحكنأف ءافكألا مكءاج اذإ

 دوجس نحنو ةالصلا ىلإ متئج اذإ

 مكدحأ عماج اذإ

 رظني الف مكدحأ عماج اذإ

 لحرلا ةرخؤم لثم كيدي نيب تلعج اذإ

 تكز دقف ضرألا تفج اذإ

 لبقتسي الف هتجاح ىلع مكدحأ سلج اذإ
 تيملا مترمج اذإ

 انذأف ةالصلا ترضح اذإ

 انذأف ةالصلا ترضح اذإ

 اوضمغأف مكاتوم ةالصلا مترضح اذإ

 اهريغ تيأرف نيب ىلع تفلح اذإ
 مامإلا ج رخ اذإ

 ةالص الف مامإلا جرح اذإ

 ةالص الف مامإلا جرح اذإ

oof 

 دوعسم نبا

 يراصنألا بويا وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 ةريره وبأ
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 ةأرما مكدحأ بطخ اذإ

 ةأرما مكدحأ بطحخ اذإ

 ههجو حسمف هيدي عفر اعد اذإ

 طئاغلا ىلإ مكدحأ بهذ اذإ

 مكدحأ ىأراذإ

 عازفألا هذه نم اًئيش متيأر اذإ

 اًنيش عازفألا هذه نم متيأر اذإ

 لاوهألا هذه نم اًتيش متيأر اذإ

 لاوهألا هذه نم اًئيش متيأر اذإ

 عاتبي وأ عيبي نم متيأر اذإ

 ةءارقلاب رهجي نم متيأر اذإ

 اوموصف لالهلا متيأر اذإ

 ةئيهلا هذه ىلع ينتيأر اذإ

 عوكرلا نم هسأر عفر اذإ

 ءاعدلا يف هيدي عفر اذإ

 دوجسلا نم كسأر تعفر اذإ

 ةالصلا نع مكدحأ دقر اذإ

 هعوكر يف لاقف مكدحأ عكر اذإ

 تارم ثالث لقيلف مكدحأ عكر اذإ

 هرهظ طسب عكر اذإ
 مكدحأ ةمأ تنز اذإ

 ىلعألا يبر ناحبس لقيلف مكدحأ دجس اذإ

 كربي الف مكدحأ دجس اذإ

 بارآ ةعبس عم دجس دبعلا دجس اذإ
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 هنم وضع لك دجس نمؤملا دجس اذإ

 هدي اوعطقاف قراسلا قرس اذإ

 هدي اوعطقاف قراسلا قرس اذإ

 هودلجاف رکس اذإ

 لوقي نأ ملس اذإ

 لثم اولوقف ناذألا متعمس اذإ

 انأضوت ةماقإلا انعمس اذإ

 هتالص يف مكدحأ اهس اذإ

 هتالص يف مكدحأ كش اذإ

 ةرتس ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 ةرتس ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 ةرتس ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 فقخيلف سانلاب مكدحأ ىلص اذإ

 | ةالص نم ةعكر مكدحأ اذإ
 0 ںم مک  ع

 ثدحأف مكدحأ ىلص اذإ

 ًادبيلف مكدحأ ىلص اذإ
 لعجيلف مكدحأ ىلص اذإ

 هفارطأ نكسيلف مكدحأ ىلص اذإ

 ءاقف مكدحأ ىلص اذإ

 ةرتس ىلإ لصيلف مكدحأ ىلص اذإ

 ةرتس ىلإ لصيلف مكدحأ یلص اذإ

 ةرتس ىلإ لصيلف مكدحأ ىلص اذإ
 . اًسولج اولصف اًسلاج یلص اذإ

 هيدي عفر یلص اذإ

 امكلاحر ىف امتيلص اذإ



 ةادغلاب اوكاتساف متمص اذإ

 هجولا قتيلف مكدحأ برض اذإ
 اولصت الف رجفلا علط اذإ

 كيلع لسغ الف تحقأ وأ تلجع اذإ

 سمشلا لثم تملع اذإ

 سمشلا لثم تملع اذإ

 سمشلا لثم تملع اذإ

 دهشتلا نم مكدحأ غرف اذإ

 ربكأ هللا مامإلا لاق اذإ

 هدمح نمل هللا عمس مامإلا لاق اذإ

 هدمح نمل هللا عمس مامإللا لاق اذإ

 ( نيلاضلاو مهيلع بوضغملا ريغ] مامإلا لاق اذإ
 ليللا نم مكدحأ ماقاذإ

 ليللا نم مكدحأ ماق اذإ

 يلصي مكدحأ ماق اذإ

 هيدي عفر ةالصلا ىلإ ماق اذإ
 ربك ليللا نم ماقاذإ
 ةمذلا دهع اولبق اذإ

 ةدجسلا مدآ نبا أرق اذإ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرق اذإ

 نيمآ : لاق € نيلاضلاو # أرق اذإ

 هتجاح مكدحأ ىضق اذإ

 عبرألا اهبعش نيب دعق اذإ

 ةالصلا يف مكدحأ دعق اذإ

 تصنأ كبحاصل تلق اذإ
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 اذه تلعف وأ اذه تلق اذإ

 ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ

 ةلبقلا ىلإ تهجوتو تمق اذإ

 ةلبقلا ىلإ تهجوتو تمق اذإ

 يلصي مكدحأ ناك اذإ

 اعساو بولا ناك اذإ

 دوسأ مد هنإف ضيحلا مد ناك اذإ

 مهردلا ردق بوثلا يف ناك اذإ

 نيتلق ءاملا ناك اذإ

 مهرد اتئام كل ناك اذإ

 محر يذل ةبهلا تناك اذإ

 حسماف رفس يف تنك اذإ

 ًارفاسم تنك اذإ

 ةالصلل يدونف دجسملا يف متنك اذإ

 هجوب هقلأف قسافلا تيقل اذإ

 هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذِإ

 مكناوخإ نم دحأ تام اذإ

 سمشلا تلام اذإ

 هركذ مكدحأ سم اذإ

 حيسيلف ةبئان مكدحأ بان اذإ

 ةالصلا يف ةبئان مكدحأ باناذإ

 ةالصلا يف ءيش مكبان اذإ

 اًنيش هنطب نم مكدحأ دجو اذإ

 مئاص مكدحأو ءاشعلا عضو اذإ

 يف تيملا عضو اذإ
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 ىذألا مكدحأ ىطو اذإ

 هلهأ ىلع لجرلا عقو اذإ

 مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ

 ءانإ يف بلكلا غلو اذإ

 اهحبذا

 ليخلا موح ل يف نذأ

 ءادص اخأ اي نذأ

 اهيلإ رظناف بهذا

 هومجراف هب اوبهذا

 كعم قتع دقف يبهذا

 طول موق لمع لمعي يذلا
 سأرلا نم نانذألا

 سأرلا نم نانذألا

 مكيديأ يعفار مكارأ

 ةرمثلا هللا عنم نإ تيأرأ

 نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ

 هذه مكتلیل مكتیأرأ

 هرخآ ىلإ ةالولا ىلإ عبرأ
 نهيف سيل رهظلا لبق عبرأ
 ةنعالم نهنيب سيل عبر

 نيلسرملا ننس نم عبرأ

 اياحضلا يف زوجت ال عبرأ

 نهنيب ناعل ال عب رأ

 مامإلا نهيفخي عبرأ

 اهدعب نيتعكرو رهظلا لبق اعبرأ
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 نودهشي ءادهش ةعبرأ

 ةنعالم ال ءاسنلا نم ةعبرأ

 مهجاوزأ نيبو مهنيب ناعل ال ةعبرأ

 ةفرع نطب نعاوعفترا

 ةفرع نطب نع اوعفترا

 لصت مل كنإف لصق عجرا

 لصت مل كنإف لصف عجرا

 حيصي احئاص لسرأ

 نجلا ىلإ تلسرأ

 اهيلع التف تءاجف اهيلإ اولسرأ

 اونهداو اًضرع اوکاتسا

 هيب لتق يف هب هللا لوسر نذآتسا

 ىحضأو نيدتسا
 نيعلا اوفرشتسا

 نینح موي اعورد هنم راعتسا

 ءاملا بص يف اهب ناعتسا

 راهنلا ةلئاقب اونيعتسا

 رجح ا ايب يبنلا لبقتسا

 يدبع نم تضرقتسا

 ةيصعم يهالمل ا عامتسا

 ةتيملا دولجب اوعتمتسا

 ةتيلا دولجب اوعتمتسا

 ةثورلا ىقلأو نيرجحب ىجنتسا

 ةزانجل اب اوعرسأ

 يعسلا مكيلع بتك هللا نإف اوعسا

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 لاله

 سابع نبا

 ةشئاع

 ةيمأ نب ناوفص

 دوعسم نب عيبرلا
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 اومنغت رجفلاب اورفسا

 مكرجأل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسا

 مكرجأل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسا

 مكرجأل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسا

 مكرجأل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسا -
 مكرجأل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسا

 رجألل مظعأ هنإف حبصلا ةالصب اورفسا

 رجألل مظعأ هنإف رجفلا ةالصب اورفسا ٠

 ريبز اي قسإ

 كتيب يف ینکسا

 هسرفلو لجرلل مهسا
 مهسأ عبرأ يسرفل ةَ هللا لوسر مهسا

 نيسرفل مهس
 نايبصلاو ءاسنلل مهسأ

 دوهيلا نم موقل ةي يبنلا مهسأ

 هعبصأب ةراشإ

 بصع نم ةدالق ةمطافل رتشا

 ايابس ةا هللا لوسر باصأ

 يلع ببصأ
 الام بصأ مل اًضرأ تبصأ

 ضئاح يهو يتآرما تبصأ

 مكروجأل مظعأ هنإف حبصلاب اوحبصأ

 حبصلاب متحبصأ املكف حبصلاب اوحبصأ

 كشلا موي اوحبصأ

 متيدنقا مهيأب موجنلاك يباحصأ
0۰ 

 ءادردلا وبأ

 نامعنلا نب ةداتف

 دوعسم نبا

 ةيراصنألا ءاوح

 هللا دبع نب ةرم

 جیدخ نب عفار
 ريبزلا نبا

 ةرجع تنب بنیز

 رمع نبا

 رشب نب رمع وبآ

 رجاهم نب هللا دبع نب دمحم

 يرهزلا
 بیهص

 نابوث
 ةشئاع

 دوعسم نبأ

 رمع نبا

 سابع نبا

۴ 

 میعن وبا

 رباج
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 ؟ اذه قدصأ

 كئوضو دنع كاوس كعبصأ

 ؟ سانلا ىلصأ

 ؟ تيلصأ

 مکاتومب نوعنصت ام هب اوعنصا

 حاكنلا الإ ءيش لك اوعنصا

 نيمس نم كلهأ معطأ

 موتكم مأ نبا تيب يف ىّدتعأ

 هللا ادبع انم لجر قتعأ

 ةبقر قتعأ

 اهدلو اهقتعأ

 اهدلو اهقتعأ

 اهدلو اهقتعأ

 اهدلو اهقتعأ

 اهدلو اهقتعأ

 اغإف اهيقتعأ

 مصو فكتعا

 ةالصلا هذهب اونتعا

 اهءاكوو اهصاقع فرعا

 تئش نإ اهنع لزعا

 طرشلا ىلع ربيخ يطعأ

 نيمهس برعلل يطعأ
 نلسغ يئاوللا يطعأ

 فصنلا هتنبا اب يبنلا ىطعأ

 هيلع جحتلف اهطعأ
ca 

 نمحرلا دبع
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 هرجأ ريجألا اوطعأ

 هرجأ ريجألا اوطعأ

 هللا نأ اوملعأ

 ةقدص مهيلع ضرف ىلاعت هللا نأ اوملعا

 ارهش ةنسلا نم نأ اوملعا

 حاكنلا اذه اونلعأ

 مرحم وهو هيم هللا لوسر لستغا

 نيديعلل لستغا
 اوردغت الو اوزغا

 ًاضوتو كركذ لسغا

 اًسمخ وأ اًتالث اهنلسغا

 رتو اهنلسغا

 مکیدیأو مکهوجو اولسغا

 اًسمخ وأ اًتالث اهيلسغا

 هتالص دعي ملو هذه يلسغأ

 ءاملاب هيلسغا

 اذه يف فاوطلا نع مهونغأ

 ةلأسملا نع مهونغأ

 لاوش لاله انيلع يمغأ

 احابص ينبا ىلع ريغ

 موجحملاو مجاحلا رطفأ

 جرح الو لعفا
 مکئایحأب نولعفت ام مکاتوم اولعفا

 مکسورعب نولعفت ام مکاتوجب اولعفا

 قدص نإ حلفأ
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 ناجيبرذأب ماقأ

 ةباحصلا تماقأ

 يدعب نم نيذللاب اودتقا

 ةالصلا يف نيدوسألا اولتقا

 نيكرشملا خويش اولتقا
 لوعفملاو لعافلا اولتقا

 ( سی مکاتوم ىلع اوأرقا
 اولكأت الو نآرقلا اورقأ

 ةدجس ةرشع سمخ هأرقإ

 ءاملاب هيصرقأ
 ًارهش اهيلع لخدي ال هنأ مسقأ

 كتباتك كنع يضقأ

 امککسن ایضقا

 هناکم اًموی ایضقا

 هرثكأو ثالث ضيحلا لقأ

 هرثكأو ثالث ضيحلا لقأ

 هرثكأو ثالث ضيحلا لقأ

 مايآ ةثالث ضيحلا لقأ

 ركبلا ةيراجلل ضيحل ا لقأ

 اوفلتخت الو مكفوفص اوميقأ

 ؟ نيلعنلا يف يلصي ةي هللا لوسر ناكأ

 لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ
 كاوسلاب مكيلع ترثكأ

 ةلبقلا هب لبقتسا ام سلاجملا مركأ

 دوهشلا اومركأ
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 هللا نإف دوهشلا اومركأ

 اذه لثم تلحن كدالوأ كأ

 اذكه ربیخ رمت لکأ
 اذكه ربيخ رمت لكأ
 ضايبلا اوسبلا
 ةثالث يف اهوسمتلا

 ؟ اهيتغبد دق تسل

 ناذألا الب هللا لوسر يلع ىقلأ

 ؟ةنيب كلأ

 اوعنص ام كغلبي ملأ

 « لوسرللو هللاوبيجتسا : هللا لقي ملأ

 ربكأ هللا ربكأ هلل

 نيباوتلا نم ينلعجا مهللا

 اًطرف هلعجأ مهللا

 اتيكسم ينيحأ مهللا

 اًنيغ انقسا مهللا

 اًنيغانقسا مهللا

 نينمؤمللو انل رفغا مهللا

 يل رفغا مهللا

 ينمحراو يل رفغغا مهللا
 مهبولقب لبقا مهللا

 كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا

 ناطيشلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 منهج باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 تيده نميف يندها مهللا

o4 

 ةريره وبأ

 بدنج نب ةرمس

 ةريره وبأ

 قبحملا نب ةملس
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 هدها مهللا

 اهدها مهللا

 انيلع الو انيلاوح مهللا

 ابلك هيلع طلس مهللا

 كلمأ اميف يمسق هذه مهللا

 الف نمث ريغب امأ

 الف ةدايزلا امأ

 اودهتجاف دوجسلا امأ

 ؟ ءيش كتيب يف امأ

 دبعلا نامأ

 راغلا ةليل ةرجش ىلاعت هللا رمأ

 راغلا ةليل ةرجش ىلاعت هللا رمأ

 ةتيلا د واجب عفتني نأ ةا رمأ

 رامجإب اب رم

 نافكأ رامجإب ةا رمأ

 دالوألا تاهمأ قتعب هب رمأ

 غازوألا لتقب ةا رمآ

 بئذلا لتقب ةا رمأ

 دحأ ىلتقب ةا رمأ

 ناضمر يف رطفأ الجر ةا رمأ

 نذأ نأ ملسأ نم الجر ةَ رمأ

 يلصي نأ ركب ابأ رايب هللا لوسر رمأ

 دوهيلا جارخإب اهب هللا لوسر رمأ

 ةشئاع
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 ةيحلا لتقب ةي هللا لوسر رمأ

 دحأ ىلتقب ةَ هللا لوسر رمأ

 اذاعم ةي هللا لوسر رمأ

 رحن ناک نم ةَ هللا لوسر رم

 هض رم يف ةي هللا لوسر رم

 اهجوز اهنع ىفوتملا ةا رمأ
 دجاسملا ءانبب ايب يبنلا رمأ

 اهل ةنبا اهعمو هيب يبنلا تتأ ةأرما

 هتأرما دوقفملا ةأرما

 ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ

 ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ

 سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 كاوسلاب ترمأ

 قرشتسن نأ ةَ انرمأ

 باتكلا ةحتافب ًأرقن نأ اب انرمأ

 عبسب ةي انرمأ

 اهلعجن نأ ةا هللا لوسر انرمأ

 مرحن نأ ةا هللا لوسر انرمأ

 ةحتافلا أرقن نأ ةَ هللا لوسر انرمأ

 اندهع رخآ نوكي نأ ةع هللا لوسر انرمأ

 عسب ةَ هللا لوسر انرمأ

 رطفلا ةقدصب ةَ هللا لوسر انرمأ

 رطقلا موي ةي هللا لوسر انرمأ
٦ 

 ةبعش نب ةريغملا

 سابع نبا

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
 ھ5

 بزاع نب ءاربلا
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 يدان نأ ةي هللا لوسر ينرمأ

 هظفحب ة٤ هلل | لوسر ينرمأ

 اشيج زهجي نأ اب هرمأ

 ةالصلاب اَب مهرمأ
 مكلاومأ مكيلع اوكسمأ

 مكلاومأ مكيلع اوكسمأ

 ؟ ءام كعمأ

 دوعسم نبأ اي ءام كعمأ

 ؟ انيلع لمحي نأ هرمأ دحأ مكنمأ

 تيبلا دنع - مالسلا هيلع - ليربج ينمأ

 تيبلا دنع - مالسلا هيلع - ليربج ينمأ

 ةبعكلا دنع - مالسلا هيلع - ليربج ينمأ

 الإو تعطتسا نإ

 هللا هلإ ال نأ دهشت نأ

 تاعكر عبرأ يلصت نأ

 اهلجأ لح دقف لعفت نأ

 مكتالص لبقت نأ مكرس نإ

 هيلع ثنح الف هللا ءاش نإ

 نمثلاب اهذخأت نأ تئش نإ

 امكتيطعأ امتئش نإ

 هولتقاف اهبرش نإ

 دعفاوداع نإ

 تيشخف اًتيش اهنم تبطع نإ
 اهوقلأف ادماج نک نإ

 اهوقلأف ادماج ناك نإ

 ةريره وبا

 ورمع نب هللا دبع

 رباج

 رباج

 دوعسم نبا

 يفقثلا ناليغ نبا

 سابع نبا

 سابع نبا
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 ءاشعلا يلصيل يب هللا لوسر ناك نإ
 مهرد اتئام كل ناك نإ

 هللا اهرمثي مل نإ

 امه ولتقا اًنالفو اًتالف متدجو نإ

 امهوقرحأف اًتالفو اًتالف متدجو نإ

 مسقي نأ لبق هبحاص هدجو نإ
 يبرع نآرقلاو « يبرع انأ

 ةالصلا هذه تقوب سانلا ملعأ انأ

 يئوضو يف ينك راشي نأ بحأ ال انأ

 يجوزتت ملام هب قحأ تن

 كيبأل كلامو تنأ

 كيبأل كلامو تنأ

 كيبأل كلامو تنأ

 كيبأل كلامو تنأ

 اهب قحأ متنأ

 ربق ىلإ ب ىهتنآ
 اهیلعن غبصا مث اهرحن

 ةبحلا كنع عزنا

 كتأرما عم جح قلطنا

 ءالؤه عمتجا ام ىلع رظنإ
 دحأ موي يتينث تذقنأ

 الك هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسكنا

 الك ىبنلا ىلصف سمشلا تفسكنا
 كلذ نتلعف اذإ نكنإ

 حيحش نايفس ابأ نإ
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 ناطيشلا هءاج يلصي ماق اذإ مكدحأ نإ

 نذآ ءادص اخ نإ

 تتام یتخأ ن
۴ 

 ةقرس سانلا ًاوسأ نإ

 نآرقلا قرط مكهاوفأ نإ

 ءيش اهسجني ال ضرألا نإ
 تضاح اذإ ةيراحلا نإ

 هنم ىفوي عذجل ا نإ

 اميف ئزجت ةعذجلا نإ

 ناتضيرف ةرمعلاو جحلا نإ

 اهعيب مرح اهبرش مرح يذلا نإ
 ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ

 ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ
 ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ

 اي هللا لوسر لبق قيدصلا نأ

 ايي هللا لوسر لبق قيدصلا نإ

 يك هللا لوسر لبق قيدصلا نأ

 حصي ال اهفوج يف فاوطلا نإ

 ءاول هل بصني رداغلا نإ

 ةروع ذخفلا نإ

 معنأ اذإ ىلاعت هللا نإ

 دبع ىلع معنأ اذإ ىلاعت هللا نإ

 مكل ريخ يه ةالصب مكرمأ هللا نإ

 مكل ريخ يه ةالصب مكرمأ هللا نإ
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 ءادلا لزنأ هللا نإ

 ةفرع لهأ ىلع لوطت هللا نإ

 ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ

 تاهمألا قوقع مكيلع مرح هللا نإ

 ةكم مرح هللا نإ

 عاضرلا نم مرح هللا نإ

 عاضرلا نم مرح هللا نإ

 ےرک ييح هللا نإ

 ضيحلا عفر ىلاعت هللا نإ

 ةالص مكداز ىلاعت هللا نإ

 ةالص مكداز ىلاعت هللا نإ

 ةالص مكداز ىلاعت هللا نإ

 ةالص مكداز ىلاعت هللا نإ

 ةالص مكداز ىلاعت هللا نإ

 ةالص مكداز یلاعت هللا نإ

 كتخأ رذن نع ينغ لجو زع هللا نإ

 هقح قح يذ لک ىطعأ دق هللا نإ

 هقح قح يذ لك ىطعأ هللا نإ

 ةالص مكداز دق هللا نإ

 ةالص مكداز دق هللا نإ

 ىلع بتك هللا نإ
 يعسلا مكيلع بتك ىلاعت هللا نإ

 مكل هرک یلاعت هللا نإ

 رمخلا نعل هللا نإ

 رمخلا نعل هللا نإ
o¥* 

 ءادردلا وبأ

 سنا

 ةريره وبأ

 ديعس وبأ

 ديعس وب

 يرافخلا ةرصب وبأ

 صاعلا نب ورمع

 ةجراخ

 سابع نبا

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وبأ

 سابع نبا
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 ةبقع دحاولا مهسلاب لخديل هللا نإ

 رمع نبا رتولا بحي رتو هللا نإ

 سابع نبا ًاطخلا يتمآ نع عضو هللا نإ

 مكئابأب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ

 ةمامأ وبأ روهط ءاملا نإ

 ةمامأ وبأ روهط ءاملا نإ

 روهط ءاملا نإ

 ةفيذح ىقل اذإ نمؤملا نإ

 ةريره وبأ سجني ال نمؤملا نإ

 ةريره وبأ قراسب يت ةي يبنلا نإ

 يلع اريرح ذأ الإ يبنلا نإ
 سابع نبا ةكمب ماقأ ايب يبنلا نإ

 هيده محل لكأ ايب يبنلا نإ

 ثٹيروتب رم ةي يبنلا نأ

 عطقب رمأ ةي يبنلا نأ
 ةريره وب رطفأ يذلا رمأ ةي يبنلا نأ

 ةماسقلاب دوهيلاب أدب ايب يبنلا نأ

 نامثع حسمف ًاضوت يي يبنلا نأ

 ةركب وبأ للخو ًاضوت هيي يبنلا نأ

 نينجا لعج يب يبنلا نأ

 رمع نبا ةلخنلا مرح لعج ةي يبنلا نأ
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 هربق ىلع لعج ب يبنلا نأ

 هربق ىلع لعج ةي يبنلا نأ

 الجر سبح ةي يبنلا نأ

 الجر سبح ا يبنلا نأ

 هسأر قلح نيح ةي يبنلا نأ

 هيدي ىدحإبو جرح ايب يبنلا نأ

 حتفلا ماع لحد يب يبنلا نأ

 نامثع ىلع لخد ايب يبنلا نأ

 ًاربق لخد اب يبنلا نأ

 الجر یأر اب يبنلا نأ

 ةأرما مجر اي يبنلا نأ

 نييدوهي مجر ب يبنلا نأ

 افصلا دعص ايب يبنلا نأ

 ىلع ىلص ةي يبنلا نأ
 نيشبكب ىحض ةَ يبنلا نأ
 ةصفح قلط ايي يبنلا نأ

 هئاسن نم ةأرما لبق ايب يبنلا نأ

 رصق ايب يبنلا نأ

 نيميلا نأ ىضق ايب يبنلا نأ

 ةيدلاب ىضق ايي يبنلا نأ

 صاصقلاب ىضق ايب يبنلا نأ
 ةفئاجلا يف ىضق يب يبنلا نأ

 نينج يف ىضق ي يبنلا نأ
 نيع يف ىضق ةي يبنلا نأ
 تماصلا نب ةدابع ةلخنلا يف ىضق ةي يبنلا نأ
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 نيلعن دلق ءا يبنلا نأ
 دارأ اذِإ ناك ةي يبنلا نأ

 دارأ اذإ ناك ب يبنلا نأ

 قفشأ اذإ ناك اي يبنلا نأ
 ًاضوت اذإ ناك ةي يبنلا نأ

 راج هل ناک هي يبنلا نا

 متختي ناك ب يبنلا نأ

 متختي ناك ايب يبنلا ن

 فكتعي ناك ةي يبنلا نأ

 اهلبقي ناك ةي يبنلا ن

 اهلبقي ناك يب يبنلا نأ

 عبر يف عطقي ناك ةي يبنلا نأ

 ىهني ناك ب يبنلا نأ

 سمشلا تغاز ام اي يبنلا نأ

 هديب رحن ةي يبنلا نأ

 نسحلا ىلع رشن ةا يبنلا نأ
 لزعي نأ ىهن ب يبنلا نأ

 ءاريتبلا نع ىهن اب يبنلا نأ
 ناويحلا عيب نع ىهن اب يبنلا نأ

 :ختلا نع ىهن ي يبنلا نأ

 عرفلا نع ىهن ةا يبنلا نأ
 الي يبنلا تتأ ةأرما نأ

 ةا هللا لوسر اي تلاق ةأرما نأ

 تتأ ةنيهج نم ةأرما نأ

 ةنيرع نم اسانأ نأ
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 هب ادتبي ام لوأ نإ

 اتكسن لوأ نإ

 ال هللا لوسر اهريخ ةريرب نأ

 ليلب نذڙي الالب ن

 ةبانج ةرعش لك تحت نإ

 حضر دق اهسأر اودجو ةيراج نأ

 ةكمب يبنلا ىتأ - مالسلا هيلع - ليربج نأ

 يندعو ناك - مالسلا هيلع - ليربج نإ

 هعاردأ سبتحا ادلاخ نإ

 روهطلا فيك : لاقف ةا يبنلا ىتأ الجر نأ

 ةقان ىعدا الجر نأ

 ترذن ينإ هللا لوسر اي : لاق الجر ن

 لوبي ةي هللا لوسرو رم الجر نأ

 لتق يدع ينب نم الجر نا

 هللا لوسر ءاج نيملسملا نم الجر نأ

 امصتخا نيلجر نأ

 امصتخا نلجر نأ

 اًعتاخ ذختا هك هللا لوسر نأ

 نم ذخأ ةا هللا لوسر نأ

 باتع لمعتسا ي هللا لوسر نأ

 يدوهي نم یرتشا ةي هللا لوسر نأ

 رمتعا اَ هللا لوسر نآ

 شبکب رمآ ةا هللا لوسر نآ

 لهأ يك هللا لوسر نأ
oV 

 ةشئاع

 سابع نبا

 /ا
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 اتاخ متخت اهب هللا لوسر نأ

 دقع لعج ةي هللا لوسر نأ

 ةمهت يف سبح ةي هللا لوسر نأ

 ذاعم ىلع رجح وب هللا لوسر نأ

 رصعلا ىلص ةَ هللا لوسر نأ

 ملسم لك ىلع ضرف ا هللا لوسر نآ

 ءاق ةَ هللا لوسر نأ

 اًملسم لتق ي هللا لوسر نأ
 ةماسقلاب ىضق ةي هللا لوسر نأ

 نیمیب یضق هب هللا لوسر نأ

 اًقراس عطق ب هللا لوسر نأ

 رمأي ناك ءب هللا لوسر نأ

 رهجي ناك ةا هللا لوسر نأ

 بطخي ناک ةَ هللا لوسر نأ

 اًباتك بتك اك هللا لوسر نأ

 نميلا لهأ ىلإ ثعب ةَ هللا لوسر نأ

 ريرحلا نع اناهن ةي هللا لوسر نأ

 مهعداو ةي هللا لوسر نآ

 اًموي نيعبرأ ءاسفنلل تقو ةا هللا لوسر نأ

 نفوطأل : لاق - مالسلا هيلع - ناميلس نأ

 تعفش نآرقلا نم ةروس نإ

 اراد ینب اديس نإ

 ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ

 ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ

 ةديح نب ةيواعم

 كلام

 نيصح نب نارمع

 ءادردلا وبأ
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 14/٤ ديعس وبا همسج هل تححصأ ادبع نإ

 A/V سابع نبا قرس سمخلا قيقر نم ادبع نأ

 4/6 سادرم نب سابع ملع ال سيلبإ هللا ودع نإ

 ۳/۱ سابع نبا لوبلا نم ربقلا باذع نإ

 ۷۲/٦ ةغضم دسجلا يف نإ

 111/0 ةحودنمل ضيراعملا يف نإ

 1۹/1۲ لاسع نب ناوفص دوهيلا نم اًموق نأ

 ۲/۹4 جیرس نبا اوفلتخا اذإ يموق نإ

 ۳٤۷/۱ لسغيف يذيب لحف لک نإ

 ۲/٤ فرش ءيش لکل نِٳ

 11/۲ سابع نبا فرش ءيش لکل نإ

 ۷4 r/ سيق تنب ةمطاف ةاكز يلحلل نإ

 ۱1/۲ يرعشألا ىسوم وبأ ًارخآو ًالوأ ةالصلل نإ

 1A4 /۳ ةريره وبأ امسا نيعستو ةعست هلل نإ

 Yo/1۲ عقسألا نب ةلثاو موي لک يف هلل ن

 T/T سابع نبا نيملسملا نم لجر ىلإ ىتأ زعام نإ
 10 r/ ينغل لحت ال ةلأسملا نإ

 1/۱ ةملس مأ بنجل لحي ال دجسملا نإ

 ۸/۱ ةفيذح سجنب سيل ملسملا نإ

 ۱۲/۹ ورمع نب هللا دبع ايندلا يف نيطسقملا نإ

 ۹7/1۰ صاعلا يبأ نب نامثع ةا هللا لوسر لإ دهع ام رخآ نم نإ

 11/1۱ ةريره وبأ سلف نم نإ

 1V /& ربلا دعب ربلا نم نإ

 7/1۰ سيتلا بسع تحسلا نم نإ

 ۳۷4/۸ ةريره وبأ يغبلا رهم تحسلا نم نإ
0۷٦ 



 نودؤت ًارهش ةنسلا نم نإ

 نيميلا عضو ةنسلا نم نإ

 متش رئابكلا نم نإ

 مهنم موقلا ىلوم نإ

 مهنم موقلا ىلوم نإ

 هلأس ءب هللا لوسرل یلوم نإ

 هلبق نم لخدي تيملا نإ

 هلبق نم لخدي تيملا نإ

 هلعج موي اذه نإ

 قح ايؤرلا هذه نإ

 يلع تضرع ةالصلا هذه نإ

 ةضيرعل كتداسو نإ

 بهذ نم ىلح يتآرمال نإ
 سابعلا ةاكز انذخأ دق نإ

 ثرون ال ءايبنألا رشاعم انإ

 ءايبنألا رشعم انإ

 انرمأ ءايبنألا رشعم انإ

 نيكرشملاب نيعتسن ال انإ

 انروهط ىلع نيعتسن ال انإ

 رجفلا ناك اذإ نذؤت كنإ

 يوق لجر كنإ

 عبرأ اهتلق دق كنإ

 انمامإ تنك كنإ

 مكبر نورتس مکنإ

 ةالص نولصتل مكنإ

 ورمع نب هلل ا دبع

 سابع نبا

 سابع نبا
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 لامعألا اغإ

 ءوضولاب ترمأ اغإ

 دلاولا ةلزنب مكلانأ اغإ

 ربدملا ةمدخ عاب اغنإ

 دجاسملا تينب اغإ

 هب متؤيل مامإلا لعج اغإ

 هب متؤيل مامإلا لعج اغنإ

 هب عتؤيل مامإلا لعج اغإ
 اهلكأ مرح اغإ

 ةتيملا نم هَ هللا لوسر مرح اغإ

 اهمحل مكيلع مرح اغإ

 قرع كلذ اغإ

 قرع كلذ اغنإ

 ةيشخ كيلع تددر اغإ

 اذكه عنصت نأ كيفكي ناك اغنإ

 همامإ سفن هب تباط ام ءرملل اغإ

 ءاملا نم ءام ا اغإ

 ءاملا نم ءاملااغإ

 بوثلا نع ةي هللا لوسر ىهن اغإ

 ةفادلا لجأ نم مكتيهن اغإ

 ةنهكلا ناوخإ نم اذه اغإ

 كنم ةبدح وه اغإ

 قرع وهاغإ

 يبنب ةبوت يه اغنإ

 حابم يهاغإ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ذاعم

 سابع نبا

 ةشئاع
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 هنطب يف رجرجي اغنإ

 ةسمخ نم بوثلا لسغي اغنإ

 اذكه عنصت نأ كيفكي اغنإ

 كيديب برضت نأ كيفكي اغإ

 قالحخ ال نم هسبلي امنإ

 ةيلبقلا نداعملا نم ذخأ هنأ

 كتوصل عفرأ هنإ

 همارحإل لستغا ةا هنآ

 دمثألاب رمأ ةَ هنأ

 اًسلحو احدق عاب ا هنأ

 اًمئاق لاب يڪ هنأ

 هيدي لسغف اضوت ا هنآ

 للخو ًاضوت ةَ هنأ

 نيعبرألاب عمج اک هنآ

 ةكم لحد ةي هنأ

 هیدی یفاجف عکر یی هنأ

 هیدی یفاجف عکر ا هنآ

 ةشئاع قباس هي هنأ

 رجحلا ىلع دجس وي هنأ

 الس لس ةا هنأ

 ةزانج ىلع ىلص ةي هنأ

 یلتق ىلع یلص ویب هنآ

 نيمآب رهجف یلص ة4 هنأ

 ىلصف تيبلاب فاط ا هنأ

 كيلع جليلف كمع هنإ
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 ةحتافلاب أرق ةَ هنأ

 ةمينغلا مسق ةي هنأ

 ةالصلا حتتفا اذإ ناك ةَ هنآ

 ربنملا نع لزن اذإ ناك ةه هنأ

 ةيرس يف ناك هيي هنأ

 حسملا يف تقوي ال ناك الك هنأ

 معطي ناک ٤ هنأ

 ةيراج نع لزعي ناك ةي هنأ

 اهيف أرقي ناك ا هنأ

 سر لبقي ناك ةَ هنآ

 ةبج سبلي ناك ي هنأ

 الإ كيلع درأ نأ ينعني مل هنإ ٠

 كيلع درأ نأ ينعنيي مل هنإ

 كيلع درأ نأ ينعنيي مل هنإ

 ءيش ةالصلا يف ثدح ول هنإ

 سانلا ساجنأ نم ضرألا ىلع سيل هنإ
 ءاملا يف لابي نأ ىهن ءب هنإ

 هبیطتسي نأ یهن ةَ هنإ

 لستخملا يف لوبلا نع ىهن ةَ هنإ

 متاخ نع یھن وو هنإ
 هعطقتساف اب يبنلا ىلإ دفو هنأ

 ةداهش لبقت ال هنأ

 تيبلا لهأ مكل لحي ال هنإ

 راغلا باب ىلع تركوأ اهنإ

 سكر وأ سجر اهنإ
eA+* 

 ذفنق نب رجاهم

 دوعسم نبا

 ةريره وبأ

 ةريرهوبأ

 لامج نب ضيبأ

 سابع نبا

 سابع نبا

 ةمامأ وبأ
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 رجحب ينتئا « سكر اهنإ

 سجنب تسيل اهنإ

 سجنب تسيل اهنإ

 سجنب تسيل اهنإ

 يل لغ ال اهن
 ينغل حلصتال اهنإ
 مكناوخإ مهنإ

 ةيلهاجلا يف ينوقرافي مل مهنإ

 يعم اولازي نل مهنإ
 ةبانحج لا يف ناضرف امهنإ

 ةبانحج لا يف ناضرف امهنإ
 ام كل بحأ ينإ

 عيقبلاب ًالبإ يوكأ ينأ

 اسان تبرشو تلكأ ينإ
 نجلا ىلع آرقأ نأ ترمأ ينأ

 اهنم تلوانتف ةنحلا تير ينأ

 ةكئالملا تيأر ينإ

 اهموحل نع مكتيهن تنك ينإ

 يبلي ةي هللا لوسر ناك فيك ملعأل ينإ
 يهج و تهجو ينإ

 ةمايقلا موي كلمأ ال ينإ

 الك هللا لوسرل يطبقلا سقوقملا ىدهأ

 ةلغب ةَ هللا لوسر ىلإ تيدهأ

 هتالص ربد يف لهأ

 اوحبصت نأ لبق اورتوأ
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 ةريره وبأ

 دوعسم نبا
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 ۲11/۳ يلع ىلص نم لوأ

 74/0 دعس نب ثيللا راعتسملا سيتلاب مكربخأ الأ

 “/۸A انروبقل هنإف رخذإلا الإ

 7/17 دمعلا هبش اطخلا ةيد نأ الإ

 1/1۳ دمعلا هبش اطخلا ةيد هنأ الإ

 11/1۳ دمعلا أطخ ليتق نإ الأ

 ۸/1۲ مارح ةكم نأ الأ

 ۳1۰/۳ ىلع قطني اكلم نإأ الإ

 ۲1/٦ ةريره وبأ ؟ينرذعت الأ

 ۸/٤ ةيقب نلكأي الف لكأ نم الأ

 ۱۱/٤ مايألا هذه يف اوموصت ال الأ

 Ye /o يردخلا ديعس وبأ عضت یتح لماح ًاطوت ال الأ

 17۰/1۲ يردخلا ديعس وبأ یلابحل ا ًاطوت ال الآ

 10۸/1۲ لجر نولخی ال الآ

 1/6“ ۰ ؟ هذه كماوه كيذؤيأ

 1۸4/۱۲ سن ؟ ضعبل انضعب ينحني

 ۲۱4/4 ةملس يبأ نب رمع ؟ مئاصلا لبقيأ

 ۸۷/۸ سن نب كلام ؟ فج اذإ بطرلا صقنيأ

 ۲۸/۸ صاقو يبا نب دعس ؟ سبي اذإ بطرلا صقنيأ

 ۱7/4 دوعسم نبا ؟ مظعأ بنذلا يأ

 PY / رز اب هللا لوسر عم ترحست ةعاس يأ

 E /۲ سن ةالصلا يف تافتلالاو مكايإ

 ETA/Y ةالصلا يف تافتلالاو مكايإ

 7/1۲ يردخلا دعس وبآ قيرشتلا مايأ

 11۷/٤ لكأ مايأ قيرشتلا مايأ
oAY 



 اهلك قيرشتلا مايأ

 ةثالث رحنلا مايأ

 ةثالث رحنلا مايأ

 ةثالث رحنلا مايأ

 فاخ مکی

 زال هللا لوسر عم یلص مکی

 نجلا دفو ىلإ ينعبتي مكيأ

 وهو موقلاب ىلص مامإ اأ

 اهجوز نم تعلتخا ةأرما اي

 نذإ ريغب تجوزت ةأرما اأ
 قالطلا اهجوز تلأس ةأرما ايأ

 سأب ريغ نم اهجوز تلأس ةأرما اأ

 اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اي

 اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما

 اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما

 اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما

 اءرما قتعا ملسم ئرما

 لصيلف ةالصلا هتكردأ لجر اي

 لمعتسا لجر

 هدبع قتعأ لجر اي

 هتعلس عاب لجر اأ
 اعاتم عاب لجر اي

 هجرف سم لجر اأ
 لالح نم الام بسک لجر ايا

 هنم هتمأ تدلو لجر اأ
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oY 

 سابع نبا

 رباج

 ماوعلا نب ريبزلا
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 سابع نبا غلب مث جح يح اييآ
 رباج هالوم نذإ ريغب جوزت دبع ايآ

 ججح رشع ولو جح دبع اأ

 ورمع نب هللا دبع ةيقوأ ةئام ىلع بتاك دبع ايأ

 ورمع نب هللا دبع رانيد ةئام ىلع بتوك دبع ايأ

 ةريره وبأ اتمؤم قتعأ ملسم اأ

 مكحلا نب ةيواعم ؟ هللا نيأ

 یسوم وبأ ؟ ةالصلا تقو نع لئاسلا نيأ

 ةريره وبأ ؟ ةريره ابأ اي تنك نيأ
 هعم قحلا رمع راد امنيأ

 تماصلا نب ةدابع مكيلع لوطت هللا نإ سانلا اهيأ

 يب اوقأتل اذه تعنص امغنإ سانلا اهيأ

 هربس نب هللا دبع ءوضوب الإ ةالص ال سانلا اهيأ

 لاب فرعملا

 مکحلا نب ناورم هللا ضرأ ضرألل

 ديبع نب ةلاضف هللا ضرأ ضرألل

 سن كاوسلا نع ئزجي عبصألا

 راسي نب نامیلس لالهلا ىلإ يحاضألا

 تاينلاب لامعألا

 نماض مامإلا

 نماض مامإلا

 ةريره وبأ نماض مامإلا

 رمع نبا نوكيل رظني نأ ىلوألا

 سابع نبا اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا
. Af 
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 كتقفص يف هللا كراب
 كنيم ةقفص يف كل هللا كراب

 كيلع كرابو كل هللا كراب

 ربدملا ةمدخ عاب

 لام هلو ادبع عاب

 ةمضمضمل ا يف غلاب

 يبأو انأ ةي هللا لوسر تعياب

 اهتزج ام سئب

 كسأر هب نيقلفت ردسلاب

 ةنوميم يتلاخ دنع ةليل تب

 هلل تايحتلا هللابو هللا مسب

 ةعتلب يبأ نب بطاح ةَ هللا لوسر ثعب

 ةيرس ةو هللا لوسر ثعب

 دربلا مهباصأف ةيرس ةي هللا لوسر ثعب

 مهيف تنك ةيرس ةَ هللا لوسر ثعب

 نايفس ابا اهب هللا لوسر ثعب

 نميلا ىلإ ايلع اَ هللا لوسر ثعب

 رمحألاو دوسألا ىلإ تثعب

 ةعاسلا يدي نيب فيسلاب تثعب

 دام هللا لوسر ينثعب

 حكن لجر ىلإ ةَ هللا لوسر ينثعب

 سقوقملا ىلإ هَ هللا لوسر ينثعب

 نميلا ىلإ هي هللا لوسر ينثعب
oAo 

 رباج

 رداقلا دبع نب نمحرلا دبع

 دوعسم نبأ
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 Yo / ذاعم نميلا ىلإ ةَ هللا لوسر ينثعب

 ۲41/۷ ذاعم نميلا ىلإ ةي هللا لوسر ينثعب

 ۱۹1/۳ ةشئاع ةشئاع اي هاسأرو انأ لب

 0/1۰ ةنومضم ةيراع لب

 10/1۰ ناوفص ةنومضم ةيراع لب

 0/۲ رمع نبا سمخ ىلع مالسإلا ينب

 10 f/ سمخ ىلع مالسإلا ينب

 ۲/۱ سن يبر ينرمأ اذهب

 YV/1۲ رمع نبا ضبق موی رکب وبا عیوب

 ۷۲/۲ سواط ةالص نيناذآ لک نيب

 ۱۰/۲ لفغملا نب هللا دبع ةالص نيناذأ لک نیب

 ۲۰/۹ سابع نبا بطخي وَ هللا لوسر انیب

 V۲ /۲ رباج بطخي وَ هللا لوسر انیب

 1۹/۱۲ ريضح نب ديسأ موقلا ثدحي وه انيب

 1۸1/1۲ ةملس مأ ا هللا لوسر عم انآ امنيب

 ۱۳۹/۳ بدنج نب ةرمس يمرن راصنألا نم مالغو انآ امنيب

 YE /1Y تباث نب دیز طئاح يف هيي يبنلا امنيب

 لاب فرعملا
 ۸۸/٦ تماصلا نب ةدابع ةثام دلج ركبلاب ركبلأ

 A^ /o ةئام دلج ركبلاب ركبلا

 ۷v / اهسفن يف رمآتست ركبلا

 ۸1/0 اهسفن يف رمأتست ركبلا
 ۱⁄۱/۱ رمع اًمئاق لوبلا

 ۳/11 ةشئاع هللا دالب دالبلا



 رايخل اب امهنم دحاو لك ناعيبلا

 ىعدملا ىلع ةنيلا

 ىعدملا ىلع ةنيلا

 ىعدملا ىلع ةنيلا

 ىعدملا ىلع ةنيلا
 كرهظ يف دح الإو ةنيبلا

 درتو مهئاينغأ نم ذخؤت

 دوهي مکئربټ
 ةبانج ةرعش لك تحت

 ميلستلا اهليلعت
 مكتباصأ يذلا مكناكم نم اولوحت

 هناف هب اومتخت

 اوحكنأو مكفطنل اوريخت

 اووادت

 هللا نإف اووادت

 هللا نإف اووادت

 اوکاتسا احلق يلع نولخدت

 اهئارقأ مايأ ةالصلا عدت

 اهئارقأ مايأ ةالصلا عدت

 حابر ای كنيبج برت

 نطاوم عبس يف يديألا عفرت
 نطاوم عبس يف يديألا عفرت
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 هضايب ينب نم ةأرما جوزت

 ريخ جيوزتلا نإف اوجوزت

 رثاکم يناف اوجوزت

 اوقلطت الو اوجوزت

 هللا لوسر عم انرحست

 هللا لوسر عم انرحست

 ةكرب روحسلا يف نإف اورحست

 لغلا بهذي اوحفاصت
 اهلصأب قدصت

 اهماطخو اهلالجب قدصت

 هرم مسقت هب قدصت

 نايدألا لهأ ىلع اوقدصت

 مدلا رطق نإو ةضاحتسملا يلصت

 مه ردلا ردق نم ةالصلا داعت

 مكنيب اميف دودحل ا اوفاعت

 نوملاظلا لوقي امع تيلاعت

 لجرلا ةالص ىلع عمحلا ةالص لضفت

 تاحارحلا ساقت

 .ىنميلا هدي عطقت

 ينقراف الإو « ينمعطأ لوقت

 مامإلا ةءارق كيفكت

 محللا ةاش كلت

 روهط ءامو ةبيط ةرمت

 اهرمع رطش نكادحإ ثكمت

 ةليل نيعبرأ ءاسفنلا رظتنت
oAA 

 یسوم نبا

 ةمامأ وبأ

 تباث نب دیز

 تباث نب دیز

 يناسارخلا ءاطع
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o۸۹ 

 ورمع نبا ةليل نيعبرأ ءاسفنلا رظتنت

 ةريره وبأ ةليل نيعبرأ ءاسفنلا رظتنت ٠

 ةداتق لوبلا نم اوهزنت

 يلايللاو مايألا ددع رظنت

 اوباحت اوداهت

 ةشئاع اوباحت اوداهت

 ةشئاع اوباحت اوداهت

 رمع نبا اوباحت اوداهت

 عداو تنب ميكح مأ بلقلا يف اوديزت اوداهت

 رمع نبا ةدحاو > هللا لوسر ًأضوت

 كجرف حضناو ًاضوت

 ةبعش نب ةريغملا ةمامع هيلعو أضوت

 هیلجر لسغو ًاضوت

 ةبعش نب ةريغملا هتیصانب حسمو ًاضوث

 ةبعش نب ةريغملا نيبروجلا ىلع حسمو ًاضوت

 رامع بكانملا ىلإ> هللا لوسر عم انمميت

 لاب فرعملا

 سابع نبا هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا

 ةريره وبأ ملسملا روهط بارتلا

 ملسملا روهط بارتلا

 ةشئاع روهط امهل بارتلا

 صاعلا نب هللا دبع عبس رطفلا يف ريبكتلا

 لثمب ًالثم رمتلاب رمتلا

 لالب لثم ًالثم رمتلاب رمتلا
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0۹۰ 

 ةريره وبأ لثم الثم رمتلاب رمتلا

 ملاس هجولل ةبرض مميتلا
 رمع نبا ناتبرض مميتلا
 ملسملا روهط مميتلا

 ءاثلا فرح

 ريثك ثلثلاو ثلثلا

 يوتست یتح كسأر عفرا مث

 ةديرب اهل رفحف اهب رمأ مث
 ةيمأ نب ورمع نذأف الالب رمأ مث

 ةديرب رهظلاب هرم مث

 رماع نب ةبقع اك هللا لوسر اناهن تاقوأ ثالث

 دج نهدج ثالث

 ةريره وبأ دج نهدج ثالث

 بیهص نب حلاص ةكرب نهيف ثالث

 يلع تبتک ثالث

 تحس نهلک ثالث

 سابع نبا ةضيرف يلع نه ثالث

 سابع نبا ضئارف يلع نه ثالث
 ءادردلا وبأ نيلسرملا قالخأ نم ثالث

 سنا نايإلا لصأ نم ثالث
 يردخلا ديعس وبأ مئاصلا نرطفي ال ثالث

 مئاصلا نرطفي ثالث

 ةريره وبأ ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثالث

 ديبع نب ةلاضف نهيف بعللا زوجي ال ةثالث
0۹4۰ 

 ءابلا فرح
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 بجع ال ةثالث

 لاب فرما

 ءاوس سرضلاو ةينثلا

 رواشت بيثلا

 ميجلا فرح

 يبنلا ىلإ يبا رعأ ءاج

 دجسملا يف لوبي ماقف يبارعأ ءاج

 يبنلا ىلإ - مالسلا هيلع - ليربج ءاج

 يبنلاب ىلصف - مالسلا هيلع ليربج ءاج
 تكله : لاقف يبنلا ىلإ لجر ءاج

 هللا لوسر ىلإ كولم ءاج
 تينز ينإ هللا لوسر اي تلاقف ةيدماخلا تءاج

 يبنلا ىلإ قراسب ءيج

 قحأ رادلا راج

 قحأ رادلا راج

 رابج ءامجعلا حرج

 رابج ءامجعلا حرج

 رابج ءامجعلا حرج

 نآرقلا اودوج

 ىحللا اوخرأ براوشلا اوزج

 ىحللا وخرأو براوشلا اوزج
۹۱ 

 دوعسم نبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
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 1/۷ يدنكلا دعم يبأ رمع ناسل ىلع قحلا هللا لعج

 0۸0/۱ ۍناه نب حیرس مايأ ةثالث هللا لوسر لعج

 41/1۲ بيسملا نبا رئبلا رح هللا لوسر لعج

 ۳۷/۱ قاشنتسالاو ةضمضلملا هللا لوسر لعج

 ۳/۱ سنأ ةبيط ضرألا يل تلعج

 ۷۲۰/۱ ةبالق وبأ اهروهط ضرألا فوفج

 ۸1/۳ ءادردلا وبأ ةعمجلا موي» هللا لوسر سلج

 r/00 سابع نبا ربق > هللا لوسر للج

 ۳۱/6 عقسألا نب ةلثاو مکنایبص مکدجاسم اوبنج

 ۲40/۲ يلع نيديعلا ةالص يف رهجلا

 6/۳ ركب يبأ نب ءامسأ فوسكلا ةالص يف هيي رهج

 لاب فرعملا
 7۸/1۱۱ هبقسب قحأ راجل ا

 71/1۱ هراج ةعفشب قحأ راجل ا

 1۱//7 رباج هراج ةعفشب قحأ راجل ا

 74/1۱ عفار وبأ هتعفشب قحأ راجلا

 1/1۲ رمع قوزرم بلاجلا

 r/۷۰ ةبجاو ةعمجلا

 4/۳ ورمع نب هللا دبع هاوآ نم ىلع ةعمجلا

 ۲/۳ ةريره وبأ هاوآ نم ىلع ةعمجلا

 ۳/ ةبجاو ةعمجلا

 ءاحلا فرح

 € / ةريرهوبأ ضرألا عضوت ىتح

 ۷1/۱ هیصرقا مث هیتح



 هيلسغا مث هیصرقا مث هيتح

 هيشرو هیصرقاو هیتح

 ةمهتلاب الجر سبح

 ةمهتلاب الجر سبح

 رمتعاو كيبأ نع جح

 يلحت ن يطرتشاو « يجح
 حاكنلا ةعتملا مده وأ مرح

 بهذلاو ريرحلا سابل مرح

 اهنيعب رمخلا تمرح

 اهنيعل رمخلا تمرح

 اعارز نوعبرأ رئبلا مرح

 ةسمخ يدبلا رئبلا ميرح
 ةئامسمخ نيعلا مرح

 حتفلا موي هللا لوسر عم ترضح

 لستغي نأ ملسم لک ىلع هللا قح

 ماسلا ىلع ملسملا تح
 ماسلا ىلع ملسملا قح
 ءامب هيلسغاو علضب هیکح

 ةيبيدحلا ماع قلح

 مهنم موقلا فيلح
 يتيب يف ىلصف هللا لوسر انايح

 داهج جحلا

 ةفرع جحل ا

 ةضيرف جحا

 ةريره وبأ

 يليقعلا نيزر وبأ

 ةريره وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يرهزلا
 بئاسلا نب هللا دبع

 ةريره وب

 ةريره وبأ

 نصحم تنب سيق مآ

 رمع نبا

 ةريره وبأ

 نمحرلا دبع نب هللا دبع

 لاب فرعملا
 هللا ديبع نب ةحلط

 هللا ديبع نب ةحلط
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 0۹4 ءاتلا فرح

 ۲14/٤ رباج ناتضيرف ةرمعلاو جحلا

 o /o سابع نبا لالحلا مرحي ال مارحلا

 ۳/۱ تيبلا نم ميطحلا

 ۳11/٤ تيبلا نم ميطحلا

 4V /o توملا ةدئار ىمحلا

 111/0 بيط ءانحلا

 11V /o بيط ءانحلإ

 1۳/۸ يردخلا ديعس وبأ ةطنحلاب ةطنحلا

 1/٤ رمع نبا نيب مارحلاو نيب لالحلا

 ءاخلا فرح

 rv /f ةريره وبأ براوشلا اوزج سوجلا اوفلاخ

 0/۱ دوعسم نبا ءام نم ةوادإ كعم ذخ

 £ V/ ذاعم ًارانيد ةملاحو ملاح لك نم ذخ

 YEY /V ذاعم ارانيد ةملاحو ملاح لك نم ذخ

 11/۳ ذاعم مهئارقف يف اهدرو مهئاينغأ نم اهذخ

 YA / تماصلا نب ةدابع ًالیبس نهل هللا لعج دق ينع اوذخ

 14/٤ مککسانم ينعاوذخ

 104/0 ةشئاع كيفکي ام كجوز لام نم يذخ
 10/۳ دز نب هللا دبع يقستسپ هللا لوسر جرح

 1 سابع نبا الذتبم هللا لوسر جرخ

 EA رمع نبا ههجو ارمحم هللا لوسر جرخ

 14/1۲ ةمامأ وبأ اثكتم انيلع هللا لوسر جرخ

 f رمع نبا ةصفح تيب نم هللا لوسر انيلع جرخ

 1/7 يلع رفسلا نم جرخ

 17 رمع نبا افصلا ىلإ دجسملا نم ج رخ
044 



 ةيبيدحلا نمز يبنلا جرخ

 ةيبيدحلا نمز يبنلا جرخ

 هانعیابف هللا لوسر ىلإ انجرخ

 نیقفاوم هللا لوسر عمانجرخ

 يبنلا عم انجرخ
 هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسخ

 ةفرعب بطخ

 مكعباصأ اوللخ

 ههجوو هسأر اورمخ

 مکاتوم هوجو اورمخ

 ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ

 ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ

 هللا نهبتک تاولص سمح

 لحل ا يف نهلتقي قساوف سمح

 سأرلا يف اهلك سمخ

 باودلا نم سمخ

 نيلسرملا ننس نم سمخ

 رئابکلا نم سمخ

 رئابکلا نم سمخ

 هيخأ ىلع ملسملل بجي سمخ

 اهطاسوأ رومألا ريخ

 ةفرع موي ءاعدلا ريخ

 يفخلا ركذلا ريخ

 ةداتق وبأ مويلا انناسرف ريخ

 يطهر نورقلا ريخ
0۹40 

 سابع نبا

 عوكألا نب ةملس
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 نهتويب رعق ءاسنلا دجاسم ريخ
 ةريره وبأ سمشلا هيف تعلط موي ريخ
 ةشئاع هانرتخاف > هللا لوسر انریخ

 لاب فرحملا

 رمع نبا هلدلاو ال نم دلاو لاخلا

 يلع مأ ةلاخلا

 ءاربلا مألا ةلزنمب ةلاحلا

 دوعسم وب ةدحجلاو ةلاخلا

 ةمركم ءاسنللو ةنس لجرلل ناتخلا

 سوأ نب دادش ةمركم ءاسنللو ةنس لجرلل ناتخلا

 ةشئاع ةلثم ءاصخلا

 ةنئاب ةقيلطت علخلا

 لادلا فرح

 ةشئاع اهروهط ةتيملا دولج غابد
 دادش نب هللا دبع يدي يف یأرف » هللا لوسر ىلع لخد

 سابع نبا ةيراسلا دنع ماقو ةبعكلا لخد

 ديزي تنب ءامسأ > هللا لوسر ىلع يتلاخو انأ تلخد

 رذ وبأ بطخي > يبنلاو ةعمجلا موي دجسملا تلخد

 كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد
 سادرم نب سابع ةفرع ةيشع هتمأل > اعد

 ةمطاف كضيحم مايأ ةالصلا يعد

 يلع متسلد
 بزاع نب ءاربلا ةنجلا نم ينبرقي لمع ىلع ينلد
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 رثاخ دوسأ ضيحلا مد

 طيبغ دوسأ ضيحلا مد
 دوسأ الإ نوكي ال ضیحل ا مد

 هدهع يف دهع يذ لک ةيد

 فصنلا ىلع ةأرملا ةيد

 رحلا ةيد دهاعملا ةيد

 ملسملا ةيد فصن دهاعملا ةيد

 ناطيشلا لفك كاذ

 يذي لحف لکو يذم كاذ

 هللا هقلخ يذلا بهذلا
 هللا هقلخ يذلا بهذلا

 لثم ًالثم بهذلاب بهذلا
 لث ًالثم بهذلاب بهذلا
 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا
 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا

 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا

 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا

 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا

 ءاه الإ ءابر قرولاب بهذلا

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وبأ

 لاذلا فرح

 يربقملا

 يراصنألا دعس نب هللا دبع

 رباج

 لاب فرما

 ةريره وبأ

 تماصلا نب ةدابع

 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 رکب وب

 يردخلا ديعس وبأ

 تماصلا نب ةدابع
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 ۹۸ س ءاتلا فرح
 ۷۷/۸ باطخلا نب رمع ربلاو ابر قرولاب بهذلا

 40/1۲ مقرأ نب ديز ريرحلاو بهذلا

 ءارلا فرح

 1 /“ ةبعش نب ةريغملا براشلا ليوط الجر ىر

 00/۲ يلع لجر ىلإ ىلصي الجر یأر

 ۱٥/۱ رباج لجر مدق يف هللا لوسر یأر

 ۸/۱ ديز نب هللا دبع ًاضوتي هللا لوسر یأر

 ۱۷۰/۲ لئاو هيدي عفر هللا لوسر یر

 ۲۲/۱ دادش نب دروتسملا ًاضوت اذإ هللا لوسر تيأر

 0٤/۲ بزاع نب ءاربلا ةالصلا ىلإ ماق نيح هللا لوسر تيأر

 7/1۲ جیدخ نب عفار طبر هللا لوسر تیأر

 ٠١١/١ يبراحملا هللا دبع نب قراط قوسلا يف هللا لوسر تيأر

 0/۲ رمع نبا يلصي هللا لوسر تیأر

 rer /Y دوعسم نبا نيلعن يف يلصي هللا لوسر تيأر

 1۳/۲ عنصأ امك عنصي هللا لوسر تيأر

 1/۱ بعک نب ورمع لصقي هللا لوسر تيأر

 ٤| ةريرب لحتکی هللا لوسر تیأر

 4/۱ يلع حسي هللا لوسر تیأر

 1۰0/۱ رذ وبأ حسی هللا لوسر تیأر

 ۳4 / ةريره وبأ اًففعت اًينْغت امھطیر لجر

 ۷۸/٦ اهل رقحف ةأرما مجر

 ۲۹/٦ بيسملا نب ديعس رکب وبا مجرو هللا لوسر مجر

 1۹/٤ هسفن نم رهظأ ًأرما هللا محر

 0۹/۲ رمع نبا رصعلا لبق ىلص أرما هللا محر



 طيخملاو طيخلا اودر

 اًنالث ةمألا هذه نع هللا عفر

 يتمأ نع عفر

 يتمأ نع عفر

 يتمأ نع عفر
 ثالث نع ملقلا عفر

 ثالث نع ملقلا عفر

 ثالث نع ملقلا عفر

 ثالث نع ملقلا عفر

 ثالث نع ملقلا عفر

 ثالث نع ملقلا عفر

 ثالث نع ملقلا عفر

 ةثالث نع ملقلا عفر

 ريغصلا نع ملقلا عفر
 ءاعدلا يف هيدي عفر

 فقوملا ىتأ ىتح هللا لوسر بکر

 نودهشي يبنلا ىلإ اوءاج ابكر

 رجحلا نم هللا لوسر لمر

 ةعمحلا حاور
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 لاب فرعملا
 يلع اطرش ام ىلع حبرلا

 ريثك عبرلا

 ةريره وبأ هتبهب قحأ لجرلا

 رابج لجرلا

 رابج لجرلا

 ةشئاع كاتسي هاف نهدي لجرلا

 مظعلا زشنأ عاضرلا

 ةريره وبأ بهذلا زاكرلا

 يلع ةروعلا نم ةبكرلا

 ةريره وبأ ةروعلا نم ةبكرلا

 يازلا فرح

 رباج ربقي نأ يبنلا رجز

 مهبايث يف مهولمز

 لاب فرما

 هبر رجاتي عرازلا

 رمع نبا ةلحارلاو دازلا

 سابع نبا مراغ ميعزلا

 سابع نبا مراغ ميعزلا

 نيسلا فرح
 ةندب ةئام قاس

 يملسلا نمحرلا دبع هللا لوسر ءوضو نع لالب لاس

 يلع هتقدص ليجعت نع هللا لوسر لاس
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 ؟مرحملا لتقي امع لثس
 هتأرما لبق لجر نع يبنلا لئس
 ؟ةبجاوأ ةرمعلا نع يبنلا لئس

 ؟وه تيبلا نمأ هللا لوسر تلأس

 يلهأ ىلإ عجرأ نأ هللا لوسر تلأس

 ةأرما یتآ لجر نع هللا لوسر تلأس

 ءيسملا نع انيبن انلأس

 كدمحبو مهللا كناحبس

 كدمحبو مهللا كناحبس

 قش نم ضرألل لیبس
 نجلا نيعأ نيب ام رتس

 نیعبسو ثالث ىلع يتم قرتفتس
 هتمامع روک ىلع دجس

 هيفک نیب ههجو عضوف دجس

 مجنلا يف دجس
 هروصو هقلخ يذلل يهجو دجس

 ةرشع ىدحإ يبنلا عم تدجس

 ةبوت مالسلا هيلع دواد اهدجس

 باوبألا هذه اودس

 مکرارش مکیلع هللا طلس

 مكفكأ نوطبب هللا ولس

 تافرعب بطخي > هللا لوسر تعمس

 ةنسح ةنس ذاعم مكب نس

 نیتعکر عوبسا لکل هللا لوسر نس

 ميهاربإ مكيبأ ةنس

 لئاو

 سابع نبا

 ةشئاع

 ءادردلا وبأ

 سابع نب
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 باتكلا لهأ ةنس سوجلملاب اونس

 باتكلا لهأ ةتس مهب اونس

 نینمؤم موق رايد مکیلع مالس

 لینلاو ناحیجو ناحيس

 هللا دنع ءادهشلا ديس

 اهعمس نم ىلع هدجسلا

 حاكنلا رسلا

 مارح تاجتفسلا

 هل يلو ال نم يلو ناطلسلا

 ةرطفلا كاوسلا

 مفلل ةرهطم كاوسلا

 ءوضو لك عم كاوسلا
 مغلبلا بهذي كاوسلا

 ةميلولا ماعط ماعطلا رش

 بيرقلا بارش

 مکبارغ مکرارش

 ءاضمرلا رح > يبنلا ىلإ انوكش

 ةزئاج ءاسنلا ةداهش

 ةزئاج ءاسنلا ةداهش

 ىلع » يبنلا دهش
 دامح ىتأو › يبنلا تدهش

 لاب فرعملا
 رباج
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 لاب فرما
 رمع نیا ةدحاو نع ةاشلا

 ةحوبذملا ةاشلا

 سن هللاب كرشلا

 قحأ كيرشلا

 سابع نبا عيفش كيرشلا

 رمع نبا لفتلا ثعشلا

 رمع نبا لفتلا ثعشلا

 رمع نبا لفتلا ثعشلا

 رباج كرش لك يف هعفشلا
 رباج ءيش لك يف ةعفشلا

 رمع مسقي مل اميف ةعفشلا
 نامثع مسقي مل اميف ةعفشلا

 يلع مسقي مل اميف ةعفشلا
 يلع لحك ةعفشلا

 رمع نبا لحك ةعفشلا

 كيرشل ةعفشلا

 اهبثاو نمل ةعفشلا

 ةريخملا نب ماشه راجل ا نم ىلوأ عيفشلا

 رمع نبا ةرمحلا قفشلا

 رمع نبا اذكه رهشلا

 داصلا فرح (
 ناعيصلا رغصأ انعاص

 سابع نبا نارجن لهأ هللا لوسر حلاص

e 

10/1۲ 

1۸/1۱ 

۱۷/۹ 

1/1۱ 

 7/1ا

140/٤ 

1A0 /٤ 

1۹۰/٤ 

۲۷1/1۱ 

7/1۱ 

174/1۱ 

71/1۱ 

71/1۱ 

1/1۱۱ 

۳۹/۱ 

۷0/1۱ 

۳/۱ 

4/1۱ 

۲۷/۲ 

"€1 /o 

01/۴ 

A/V 

0/1 



 هءوضو تببص انأ قدص

 ناملس قدص

 اهب هللا قدصت ةقدص

 رح لك ىلع رطفلا ةقدص

 ىثنأو ركذ لك ىلع رطفلا ةقدص
 ًاطخلا فاخت نأ الإ امئاق لص

 عيطتست مل ناف امئاق لص

 عيطتست مل ناف امئاق لص

 ءاشعلا يتالص ىدحإ ىلص

 ةعمجلا انريمأ انب ىلص

 رهظلا هللا لوسر انب ىلص

 فوسكلا هللا لوسر انب ىلص

 ةزنع هيدي نيبو ءاحطبلا مهب ىلص

 فوخل ا ةالص ىلص

 فوسكلا ةالص ىلص

 لهأب رهظلا ىلص

 ینجب نامثع یلص

 هالص نیعبس ةزمح ىلع یلص

 ءادهش ىلع یلص
 دحأ ءادهش ىلع ىلص

 ةموجرملا ىلع ىلص

 ةيورتلا موي رجفلا ىلص

 ةبعكلا فوج يف ىلص

 ةبعكلا فوج يف ىلص

 تدرأ اذإ رجحلا يف ىلص

 ءادردلا وبأ

 ءادردلا وبآ

 سابع نبا

 رباج

 ةشئاع



 تاعکر رشع فوسک يف یلص

 ةبعكلا يف ىلص

 ةباحصلا نم دحاو لك ىلص

 جرخي مل مث برغملا ىلص
 سبتلاف ةالص > يبنلا ىلص

 ةنيدملاب رهظلا  يبنلا ىلص

 فوخ يفد يلا یلص
 رهجف رمع نبا فلخ تيلص
 حتتفا املف > هللا لوسر فلخ تیلص

 > يبنلا فلخ تيلص

 ركب يبأو » يبنلا فلخ تيلص

 عم رهظلا تيلص

 > هللا لوسر عم تيلص

 ىنميلا عضوف > هللا لوسر عم تيلص

 > يبنلا ءارو تيلص

 رجافو رب لک فلحخ اولص

 رجافو رب لک فلخ اولص

 رجافو رب لک فلخ اولص

 رجافو رب لک فلحخ اولص

 اهتقول ةالصلااولص

 مكلافطأ ىلع ىلص

 رب لک یلعاولص

 يلعاولص
 برخملا لبق اولص

 ينومتيأر امك اولص
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 يلصأ ينومتيأر امك اولص

 يلصأ ينومتيأر امك اولص

 يلصأ ينومتيأر امك اولص

 اذه مکموی متمص
 هتیؤرلا اوموص

 هتیؤرل اوموص

 درفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص

 درفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص

 لضقفت ةعامجب لجرلا ةالص

 فعضت ةعامجلا يف لجرلا ةالص

 ةالصلا فصن ادعاق لجرلا ةالص

 ىكزأ لجرلا عم لجرلا ةالص

 رفسلا ةالص

 اذه يدجسم يف ةالص

 فصنلا ىلع دعاقلا ةالص

 ىنثم راهنلاو ليللا ةالص

 ىنثم راهنلاو ليللا ةالص

 ىنثم راهنلاو ليللا ةالص

 لضفأ هتيب يف ءرملا ةالص

 نيتماقإو نآذأب امهالص

 لاب فرما
 ناتعكر حبصلا

 نولصي اوناك ةباحصلا

 يزاغلل لحت ةقدصلا
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 مكل ءوضو بيطلا ديعصلا

 ملسملل ءوضو بيطلا ديعصلا

 ملسملا ءوضو ديعصلا

 زئاج حلصلا
 هب يزجأ انأو يل موصلا

 هب يزجأ انأو يل موصلا
 رفسلا يف ةالصلا

 اهتقو لوأل ةالصلا

 سمأ كتالص نيب ام ةالصلا

 ذخأ نل ديصلا

 ةاشلاب حص

 ايانثلاب اوحض

 مكيبأ ةنس اهنإف اوحض

 ضرألا هيفكب هللا لوسر برض

 روزلا دهاش برض

 برعو برض

 ةبرضو «هجولل ةبرض :ناتبرض

 تفلتملاو ةالصلا يف كحاضلا

 ديص عبضلا

 ةريره وبا

 رذ وبأ

 ةريره وبأ

 ينزملا فوع نب ورمع

 ةفيحج وبأ

 زيرزعلا دبع نبرمع

 ةورف مأ

 ةريره وبأ

 داضلا فرح

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبا

 بعك نب علسألا
 رمع

 رمع نبا

 رباج

 سا
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 رباج عادولا ةجح يف يبنلا فاط

 سابع نبا عادولا ةجح يف يبنلا فاط

 ىلعي اعطضم يبنلا فاط

 ةورع ةدوس قلط

 رمع نبا كلي ال ام قلط

 سيق تنب ةمطاف الث يجوز ينقلط
 ناتقيلطت ةمألا قالط

 ناتنث ةمألا قالط

 ناتنث ةمألا قالط

 ةشئاع ناتنثا دبعلا قالط

 ةمامأ وبأ مكلاومأ لضفأ ماعطلا

 هللا دبع نب رمعم لثج ًالثم ماعطلاب ماعطلا

 لث ًالثم ماعطلاب ماعطلا

 رباج يلصي ال لفطلا

 ةريره وبأ عبرأ تاراهطلا

 سابع نبا ةالص تيبلاب فاوطلا

 ةالص فاوطلا

 ءاسنلاب ةدعلاو «لاجرلاب قالطلا

 نيعلا فرح

 سواط ضرألا يداع

 ناتضیح اهتدع

 ريخ ةعاس لدع
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 نيتنثا ةداهش تلدع

 هللا لوسر سرع

 يبنلا ىلع تضرع

 مايأ ةثالث هفرع

 ةرطفلا نم ةرشع

 ةرطفلا نم ةرشع

 ةرطفلا نم ةرشع

 مهءامد ينم اومصع

 ةهبجلا ةقدص نع مكل توفع

 نيملسملا لقع فصن ةمذلا لهأ لقع

 ملسملا لقع فصن رفاكلا لقع

 نمؤملا لقع فصن رفاكلا لقع
 لجرلا لقع ةأرملا لقع
 ليئارسإ ينب ءايبنأك يتمأ ءاملع

 ةالصلا مالسلا هيلع ليربج ينملع

 ناذآلا هللا لوسر ينملع

 لالب اهملع

 تيبلا لهآ لک ىلع
 ماع لک يف ملسم لک ىلع

 هدرت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع

 هدرت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع

 هدؤت ىتح تذخآأ ام ديلا ىلع

 تذخأ ام ديلا ىلع

 تذخأ ام ديلا ىلع

 كلم كنيمي ىلع

 ةريره وبا

 ةروذحم وبأ
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 هللا یوقتب كيلع

 مکضراب مکیلغ
 لضفلاب مکیلع
 هولفغت الف كاوسلاب مكيلع

 ءاقلخلا ةنسو يتنسب مكيلع

 هيف لاتق ال داهج نهیلع

 رمع اي هتعنص ادمع

 تلعف ادمع

 نجما نمث غلب ام رمع
 هترس نيب ام لجرلا ةروع

 هترس نيب ام لجرلا ةروع

 مکدیأب نولعفت مالع

 ةادؤم ةيراعلا

 ةادوم ةيراعلا

 رابج ءامجعلا

 رابج اهحرج ءامجعلا

 ءافكأ مهضعب برعلا

 دوق دمعلا

 دوق دمعلا

 دوق دمعلا

 اهلهأل ةزئاج ىرمعلا

 هل تبهو نمل یرمعلا

 ناينزت نانيعلا
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 رباج
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110/1 
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 نامأ ةبقرلا لسغ

 ىردخلا ديعس وبأ بجاو ةعمجلا موي لسغ

 سابع نبا ردسو ءا هولسغ

 كرصب ضغ
 مکاتوم سوءر اوطغ

 ةشئاع كنارفغ

 را كيلإو انبر كنارفغ

 هقحلت ةوعد رظتني قيرغلا

 دوعسم نبا قافنلا تبني ءانغلا

 باهش نب قراط ةعقولا دهش نمل ةمينغلا

 انزلا نم دشأ ةبيغلا

 مئاصلا رطفت ةبيغلا

 ءافلا فرح

 بعك نب يبأ اهءاعوو اهددع ظفحاف

 متعطتسا ام دودحل ا اوءرداف

 سمشلا بورغ دعب اوعفداف

 انردتساو > هللا لوسر رادتساف

 ةشئاع اطر ناک نإ هیلسغاف

 ةكربلل مظعأ هنإف اوضواف

 ةبعش نب ةريغمل ا اوبغراف اهومتيأر اذإف
 ةشئاع اوربكف اهومتیأر اذإف

 ةمذلا دقع اولبق اذإف
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 يبنلا هل مهسأف

 نيملسملل ام مهل نأ مهملعأف

 روتلا نم هدي ىلع ًافكأف

 ركب ابأ هللا لوسر رمأف

 ءاسنلل حيفصتلا امأف

 هللا لوسر انرمأف

 رفكب نأ هللا لوسر هرمأف

 نمثلاب هللا لوسر هرمأف

 ةجحب مرحت نأ يبنلا اهرمأف

 هلتاقیلف ییا نإف

 روهط امهل ضرألا نإف
 كنأشف الإو اهبحاص ءاج نإف

 اهصاقع فرعو اهبحاص ءاج نإف

 هصرقتلف امد هيف تأر نإف

 هصرقتلف امد هيف تأر نإف

 اهحسميلف یذأ امھب ناک نإف

 ادعاقف عطتست مل نإف

 يقلتسمف عطتست مل نإ
 هتبكر ىلإ هترس نم لفسأ ام نإف
 نيمآ :لوقت ةكئالملا نإف

 تس تنب يهو اهجوزت » هنإف

 هادي تتاب نیآ يردي ال هنإف

 ةنجلا نم راهنأ ةعبرأ ترجف
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجف
 ةملس مأ تيب نم جرخف

 تربدأ اذإو ءةالصلا يعدف

 ةالصلا هللا ضرف

 رطفلا ةاكز هللا لوسر ضرق

 رفاسملا ضرف

 ةالصلا تضرف

 دعاأق وهو هءأرو انيلصف

 اهل كاتسي ىتلا ةالصلا لضف

 رابج ءامجعلا لعف

 ملظو ىدعتو ءاسأ دقف

 ةبقرلا كف
 اًعبرأ مأ ىلص اًئالثأ يردي ملف

 ربك ةالصلا حتتفا املف

 هينذ ءاذح هيدي عضو دجس املف

 انيهتناف اناهن رمع ناک املف

 بئاغلا دهاشلا غلبيلف

 رقت نم اقسو معطيلف

 ءاسنلا لتق نع هللا لوسر ىهنف

 اهباهإب معتمتسا الهف
 تيب يف سلج الهف

 يرمأتست یتح يبيجت الف
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 ۱1۹۸/۲ ريمع نب مكحلا
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11۰/۷ 

1/1 
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 هيلع اوفلتخت الف

 امتيلص اذإ العفت الف

 ةرسلا نود ام ىلإ رظني الف

 ةاش نيعبرأ يف

 اهنقدص لبإلا يف
 ناتبرض مميتلا يف

 ةيدلا ثلث ةفئاج لا يف

 دبع ةرغ نينجا يف

 دبع ةرغ نينجا يف

 ءاد كلذ رمخلا يف

 ةمئاسلا لبإلا نم سمح يف
 ةاش لبإلا نم سمخ يف
 ةاش لبإلا نم سمح يف
 هقح نورشع طخ ا ةيد يف

 رشعلا لسعلا يف

 هاش ةاش نیعبرأ لک یف

 رقبلا نم نيئالث لک يف

 لبإ ةمئاس لك يف
 ةيدلا ناسللا يف

 ةيدلا سفنلا يف

 ناسللا ىفو «ةيدلا سفنلا ىف

 لبإلا نم ةئام نمؤملا سفن يف

 ةيدلا نيديلا يف
 نوسمخ مکنم فلحیف
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 رد وبا

 دوعسم نبا

 ةيواعم
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 ؟اوعرانت اميف

 راهنآلاو ءامسلا هتعس ًاميف

 ةروع دخفلا

 سمخ ةرطفلا

 ةرشع ةرطفلا

 هللا ديبع نب ةحلط

 رباج

 لاب فرعملا

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 رساي نب رامع

 فافلا فرح

 هيدي ىلع ملسأ نم : لاق

 ری ملو هللا لوسر ضبق

 ةمقلع ةداهش لبق

 هللا مهلتق هولتق

 مکموي يف عمتجا دق
 مكتالص تأزجأ دق

 كيف ىلاعت هللا لزنأ دق

 متعنص يذلا تيأر دق

 لکع نم سانا مدق

 ةنيدملا هللا لوسر ىلع انمدق

 ةكم انمدق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ًارق

 دعس نب دشار

 ةشئاع

 رمع

 رباج
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4/۲ 

TIr/é 
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 باتكلا ةحتاف هللا لوسر أرق

 نآرقلا مأب برخملا يف أرق
 ةليوط ةءارق أرق

 مجنلاو يبنلا أرق

 مجنلاو ارق

 كرابت ةعمجلا موي ارق

 مجنلا هللا لوسر ىلع تأرق

 ءافكأ مهضعب شيرق

 ربيخ هللا لوسر مسق

 نيمهس سرافلل مسق

 يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق

 يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق

 نيمناغلا نيب اهمسق

 ةعفشلاب هللا لوسر ىضق

 مرح يف هللا لوسر ىضق

 بلك يف هللا لوسر یضق

 سمشلا عولط دعب رجفلا ىضق
 ةعفشلاب يبنلا ىضق

 اًقراس يبنلا عطق

 ريضنلا ينب لخن عطق
 دشأ ةأرما ينإ هللا لوسر اي تلق

 رهظلا لصف دمحم اي مق
 ًرهش هللا لوسر تنق

 دمحم ىلع لص مهللا اولوق
 دمحم ىلع لص مهللا اولوق

11٦ 

14۹۳/۲ 

۳11/۲ 

1/۳ 

111 /۲ 

114/۲ 

AV /Y 

104/۲ 

11۲/0 

1۳۰/۷ 

11۰/۷ 

4€/Y 

140/۲ 

10% /Y 

7/11 

‘0/1۲ 

۳۸۰٩/۸ 

۳41/۲ 

۸۰/1۱ 

0۰ /V 

1۰0/۷ 

۳/۱ 

۱۰/۲ 

40/۲ 

1۸۰ /Y 
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 دمحم ىلع لص مهللا اولوق
 دمحم ىلع لص مهللا اولوق
 دمحم ىلع لص مهللا اولوق
 دمحم ىلع لص مهللا اولوق
 انراج دوعن انب اوموق

 مكل لصألف اوموق

 يدهشاف يموق
 يدهشاف يموق
 يلبقف يموق

 ثري ال لتاقلا

 تادابعلا لضفأ ءاضقلا

 ةثالث ةاضقلا

 ىلع عمتجا اذإ ناک

 يحضي نأ دارأ اذإ ناك

 عرقأ ارفس دارأ اذإ ناک

 ءاضق دارأ اذإ ناک

 هيدي عفر حتتفا اذإ ناک

 رهج سانلا مأ اذإ ناک

 هفلخ نم نمأ يبنلا نمأ اذإ ناك

 امك ذخأ أضوت اذإ ناک

 هتي للخ اضوت اذإ ناک

 ركب وبأ

 لاب فرعملا
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 لستغا ةكم ىلإ جرخ اذإ ناك

 كبش - ةيركلا هتي للخ اذإ ناك

 كاوسلا لمح رفاس اذإ ناك

 هفنأل نکم دجس اذِإ ناک

 الجر داع اذإ ناک

 ربك ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك

 هتالص يف ناک اذ ناک

 تيبلا يقل اذإ ناك

 تيبلا رظن اذإ ناک

 نم لستغا اذِإ هللا لوسر ناک

 ىقتلا اذإ هللا لوسر ناک

 ًاضوت اذإ هللا لوسر ناک

 ًاضوت اذإ هللا لوسر ناک

 فعر اذإ هللا لوسر ناک

 دجس اذإ هللا لوسر ناک

 ماق اذِإ هللا لوسر ناک

 ًارق اذإ هللا لوسر ناک

 ربک اذِإ هللا لوسر ناک

 سم اذإ هللا لوسر ناک

 ًاليجعت دشأ هللا لوسر ناک

 هبجعت هللا لوسر ناک

 ةرهلا هب رمت هللا لوسر ناك

 كوبت ةوزغ يف هللا لوسر ناګ

 دعب أضوتی ال هللا لوسر ناک
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YA/“ 
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41/۲ 
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 علی ال هللا لوسر ناک

 يف ملسيال هللا لوسر ناک

 انرمأي هللا لوسر ناک

 انرمأي هللا لوسر ناک

 نایبصلاب یتؤی هللا لوسر ناک

 انمي هللا لوسر ناک

 عسي اب أضوتی هللا لوسر ناک

 دملاب ًاضوتي هللا لوسر ناک

 كاتسي هللا لوسر ناک

 بحتسی هللا لوسر ناک

 حتفتسی هللا لوسر ناک

 يلصي هللا لوسر ناک

 يلصي هللا لوسر ناک

 يلصي هللا لوسر ناک

 يلصي هللا لوسر ناک

 يلصي هللا لوسر ناک

 يلصي هللا لوسر ناک

 موصی هللا لوسر ناک

 فکتعی هللا لوسر ناک

 هبجعی هللا لوسر ناک

 ضرع هللا لوسر ناک

 لستغی هللا لوسر ناک

 لصفي هللا لوسر ناک

 لبقی هللا لوسر ناک

 انيلع أرقي هللا لوسر ناک
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 انيلع أرقي هللا لوسر ناک

 برغم ا يف أرقي هللا لوسر ناك

 تنقی هللا لوسر ناک

 ربکی هللا لوسر ناک

 ربکی هللا لوسر ناک

 رتوی هللا لوسر ناک

 كاوسلا ناك

 شیرق هموصب اموی ءاروشاع ناک
 رهظلل هللا لوسر ةالص ردق ناك

 عطق يذلا نجملا ةميق ناك

 ةقرح هللا لوسرل ناك

 نآرقلا نم- لجو زع- هللا لزنأ ام ناک

 لخد اذإ يبنلا ناك

 رجفلا ىلص اذإ يبنلا ناك

 نوحتتفي نامثعو رمعو ركب وبأو يبنلا ناك
 يحضي يبنلا ناك

 ربکی يبنلا ناك

 ةالصلا يف ضهني يبنلا ناك

 دیبعلل مهسی ال ناک

 نايبصلاو ءاسنلل مهسي ال ناك

 رحنلا موي يف معطي ال ناك

 انادحإ رمأي ناک

 دجاسملا عضن نأ انرمأي ناك

 ةمتعلا رخؤي ناك

 هءاسن رشابی ناک
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 ةءارقلا لبق ذوعتي ناك

 اًنالث اًالث ًاضوتی ناک

 ًأضوتي يبنلا ناك

 نيركذلا نيب عمجي ناک

 نيلجرلا نيب عمجي ناک

 هتالص لوا يف عمجي ناک

 ةلمسبلاب رهجي ناك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ناك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ناك

 تابوتكملا يف رهجي ناك

 تابوتکملا يف رهجي ناك

 كولمملا ةوعد بيجي ناك

 رتولاب متخی ناک

 هتجاح يضقي جرخي ناک

 ىحضألا موي جرخي ناک

 انا لمحأف ءالخلا لخدی ناک

 ادام هفرع موی وعدي ناک

 اًضرع كاتسي ناک

 هتلاسرب هقحتسی ناک

 ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رسي ناك

 ةدحاو ةميلست ملسي ناك

 ةدحاو ةميلست ملسي ناك

 هني نع ملسي ناک

 هنیټ نع ملسي ناک
 امئاص حبصی ناک
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 ةرهلل ءانإلا يغصي ناك

 رتولا دعب يلصي ناك

 ربکیف مهب يلصي ناک
 ىلع يلصي ناک

 ديعلا يلصي ناك

 اعبرأ رهظلا لبق يلصي ناك

 ًالیوط اليل يلصي ناک
 ةاشلاب يحضي ناک

 ىلوألا ةغكرلا ليطي ناك

 ضيرملا دوعي ناك

 عاصلاب لستغی ناک

 اًثالث هتدعقم لسغی ناک

 رطفلا موي لستغي ناک

 رطفلا موي لستغي ناک

 رطفلا موي لستخي ناک
 لستغی الو لعفی ناک

 يلصي مث هئاسن ضعب لبقی ناک

 ناضمر رهش يف لبقي ناک

 مئاص وهو لبقي ناک

 ىلوألا ةعكرلا يف أرقي ناك

 نيتعکرلا يف ارقي ناک

 نيتعکرلا يف أرقي ناک

 ةعمجلا ةالص يف أرقي ناك

 نيديعلا يف أرقي ناك

 رجفلا ةالص يف ارقي ناك
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 رصعلاو رهظلا يف أرقي ناك

 ةًأرما لکل مسقی ناک

 دمثالاب لحتکی ناک

 ةربح درب سبلی ناک

 رئابحجلا ىلع حسي ناک

 ةعماكملا نع يهني ناك

 تاعکر ثالثب رتوپ ناک

 ثالثب رتوی ناک

 تنقیف رتوی ناک

 يف نارصقي اناګ

 يف نارصقي اناک

 اًضئاح تناك اذإ انادحإ تناك

 فيس ةعيبق تناك

 دعقت يبنلا ءاسن نم ةأرملا تناك

 دعقت هللا لوسر دهع ىلع ءاسنلا تناك

 عطقت ال ديلا تناك

 بيطلا صيبو ىلإ رظنأ ينأك

 بيطلا صيبو ىلإرظنأ ينأك

 هینذأ هیماهبإب یذاحف ربک

 ىلوألا يف نيديعلا يف ربك

 اباتك نميلا لهآ ىلإ بتك

 اباتك نميلا لهآ ىلإ بتك
 رحنلا ىلع بتك
 اهب مرا خک خک
 لوألا كلوقب تبذك

1۳ 

 ةرمس نب رباج

 ينزملا فوع نب ورمع

 مرح نب ورمع

 سابع نبا

 ةريره وبأ
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 ثیبخ ماجحلا بسك

 هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسك

 هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسک

 مسي ملاذإ رذنلا ةرافك

 مسي ملاذإ رذنلا ةرافك

 باوثأ ةثالث يف نفك

 باوثآ ةثالث يف نفك

 باوثأ ةثالث يف نفك

 باوثأ ةثالث يف نفك

 باوثآ ةثالث يف نفك
 هيف تام يذلا هصيمق يف نفك

 ادبي مل لاب يذ رمأ لک
 أدبي ال لاب يذ رمأ لک

 ادبی ال لاب يذ رمأ لک

 ادبی ال لاب يذ رمأ لک

 أدبي ال لاب ېذ رمأ لک

 قيرشتلا مايأ لك
 رفغي نأ هللا ىسع بنذ لك

 رکذ نم سيل ءيش لک

 ايندلا وهل نمء يش لک
 لالح ةتيملا نم ءيش لك

 فقوم تافرع لک

 فقوم ةفرع لك

 فقوم ةفرع لك
 زئاج قالط لک

1٤ 

 ةريره وب

 معطم نب ريبج

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 زيزعلا دبع نب ديعس

 رباج

 رباج

 ةريره وبأ
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 زئاج قالط لک

 زئاج قالط لک
 زئاج قالط لک

 عقاو قالط لک

 عقاو قالط لک

 ءوضولا هيفو يذي لحف لك

 اعفن رج ضرق لک
 هلل دمحل اب هیفأدبی ال مالک لک

 هرکی وھل لک

 كلايعو تنأ اهلك

 جرخ ثیح یلص مھلک

 هب اونهداو تیزلا اولک

 اورخداو ادوزتو اولک

 رحبلا ديص نم هنإف هولك
 اهوفلعاو اهولک

 اهيلإ تقس مك
 رفس يف هللا لوسر عمانک

 لبإ يف بوانتن انک

 هللا لوسر ىلع ملسن انک

 هللا لوسر ىلع ملسن انک

 ةدش يف يبنلا عم يلصن انك
 هللا لوسرو انآ اضوتأ تنك

 يبنلاو انأ لستغأ تنك

 هللا لوسر بوث نم ينملا كرفأ تنك

 ةمئان نوكأ تنك
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 › هللا لوسر يدي نیب مان تنک

 › هللا لوسر اندوزف دفو يف تنک

 مول لک نع مکتیهن تنک
 اولكأت نأ نع مكتيهن تنك

 ءاضقلا ضرع نإ يضقت فيك

 رخآ لثم اهيلع نيلصأل

 اشيرق نوزغأل

 ًاضوت يبنلا نأل

 ربق ىلع ىلص يبنلا نأل
 اهالص ام يبنلا نأل

 ىلص نيح لاق هنأل

 رصقي ناك هنأل

 اعبرأ ربك هنأل

 عيبرت نع ىهن هنأل

 نوركذي موق عم سبحأ نئل

 نيعبسب نلثمأل مهب ترفظ نئل

 يللايللا ةدع رظنتل

 مئاصلا مف فولخ

 هللا دنع نوهأ ايندلا لأوزل

 دي قحا بحاصل

 عطقت قراسلا دي نكت مل
 و

 هللا دبع

 ةشئاع
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 لصفملا نم ءيش يف دجسي مل
 ةاغبلا ىلع لصي مل

 یلتق ىلع لصی مل

 حيصلا يف هللا لوسر تنقي مل

 اریخ لاق نم بذکی مل

 امهعدي هللا لوسر نکی مل

 ًارهش ةنسلا نم موصي نكي مل

 ليدنملاب ههجو حسي نكي مل

 ءيش امهيف يلع لزني مل
 هللا قح سني مل
 رعشأ ةفيلحلا اذ ىتأ امل

 دوهيلا ىلجأ امل

 هللا لوسر تربخا امل

 اورفحي نأ اودارأ امل

 هجاوزأ رييختب هللا لوسر رمأ امل

 داع نیتعکر یلص ال

 ةكم يبنلا مدق ال

 أدب ةكم يبنلا مدق امل

 ةالصلا هللا لوسر ىضق امل

 ميهاربإ تام امل

 رمخلا هللا نعل

 يشارلا هللا نعل

 روبقلا تاراوز هللا نعل

 قراسلا هللا نعل

 قاوذ لک هللا نعل
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 بئاسلا نب بئاسلا دبع

 سابع نبا

 رمع

 ةريره وبأ
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 لاجرلا نم نيثنؤملا هللا نعل
 هل للحملاو للحملا هللا نعل
 ةلصاولا هللا نعل

 يشارلا هللا لوسر نعل

 للحللا هللا لوسر نعل

 للحللا هللا لوسر نعل

 مهمذو نيرشاعلا نعل
 تزمغ وأ تلبق كلعل

 ةالصلا نوكت نأ ينبجعأ دقل

 دبعلا اذه ىلع قياضت دقل

 مجرلا ةيآ تلزن دقل

 الجر رمآ نأ تممه دقل

 نارجأ كل

 نينس عبرأ كل

 ةيده انلو ةقدص كل

 مايأ ةثالث رفاسملل

 ةقفنلا ةثالثلا ةقلطملل

 ةقفنلا ةثالثلا ةقلطملل

 ةنحلا لخدت نل
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 هدلاو دلو ئزجی نل

 اهنوطب يف تذخأ ام اهل
 لطاب نمؤملا وهل
 ضرألا لهأو ءامسلا لهأ نأ ول

 مترهطت مكن ول
 معرهطت مكنأ ول
 اذه انزواج ول

 كبوثب هترتس ول

 باتک يف هتدجول ناک ول

 ًادحأ ارمآ تنك ول

 يبنلا مادق تنك ول

 هنم اجن ام باذعلا لزن وأ

 سانلا ىطعي ول
 هلام مكدحأ ملعي مل

 تحتف ام نيملسملا رخآ الول

 يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 اهلو يل ناكل نالا الول

 هتلحار سأرب ناسنإ لک ذحخأيل

 ةريره وبأ

 ةريره

 ةورع
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 مکر ایخ مکل نذؤیل

 مکبئاغ مکدهاش غلبیل

 مکبئاغ مکدهاش غلبیل

 بهتنم الو نئاخ ىلع سیل

 عطق نئاخلا ىلع سيل

 ةعمج رفاسملا ىلع سيل

 لغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل

 ةيزج ملسم ىلع سيل

 هدبع يف ملسملا ىلع سيل

 هدبع يف ملسملا ىلع سيل

 ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل

 مد مالسلا يف سيل
 نيعبرأ نم لقأ يف سيل
 ءيش صاقوألا يف سيل

 بنع الو بح يف سيل
 ةاكز يلحلا يف سيل

 لماوعلاو لماوحلا يف سيل
 ةقدص تاورضخلا يف سيل

 ةقدص تاورضخلا يف سيل

 جرفم مد يف سيل
 نيترطقلا الو ةرطقلا يف سيل

 بتاكملا لام يف سيل

 بتاكملا لام يف سيل

 طيرفت مونلا يف سيل

 سمخ نود امیف سیل
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 سابع نبا

 رمع نبا یلوم راسی

 رباج

 رباج

 ىلع

 فوع نب هللا دبع

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 ذاعم

 رباج
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 4۲/۳ يردخلا ديعس وبأ ةسمخ نود اميف سيل

 1۷ F/ يردخلا ديعس وبأ ةسمخ نود اميف سيل

 ۰/۳ يردخلا ديعس وبأ ةسمخ نود اميف سيل

 ۰/۳ ( ةسمخ نود اميف سيل

 110/۲ هللا دبع نب مكحلا ةسمخ نود اميف سيل

 1/11۱ كلذ نم ءيشل سيل

 14/1۳ ملاظ قرعل سيل

 1۸4/۷ ثاريم لتاقل سیل

 11/۷ بیبح بلس نم كل سيل

 €۸ /1۲ يلع ةمينغلا نم دبعلل سيل

 ۱۰4/0 تباط ام الإ ءرملل سيل

 ۸1/0 هسفن لذي نأ نمؤملل سيل

 Av /« سابع نبا بيثلا عم يلولل سيل

 ak سابع نبا بيثلا عم يلولل سيل

 ۲۱۹/۸ رباج رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل

 ۲/1 سن محري مل نمانم سیل

 AY /Y شيبح يبأ تنب ةمطاف ةضكر يه اغنإ ةضيحلاب تسيل

 ۹۸/۱ عفار وبأ هبلق يف نکي مل نم يعم مقيل

 ۹4/۱ ةريغملا نبأ هبلق يف نکي مل نم يعم مقيل

 144/ دوعسم نبا هبلق يف سیل نم مکنم مقي
 71۲ منغ نب نمحرلا دبع ماوقآ يتمآ نم ننوکیل

 ۳۷۸/۲ مالحألا اولو مكنم يتيليل

 t0 /Y دوعسم نبا مالحألا اولوأ مكنم ينيليل

 ۲۸/۱ هعباصأ مكدحأ نكهنیل

1۳۱ 



 لاب فرعملا
 سابع نبا انريغل قشلاو انل دحللا
 كسملا حير حيرلاو مدلا نول نوللا

 ميما فرح
 ضئارفلا هتقبأ ام

 يج ا نم نيب ام

 ةشئاع ترصق يذلا تممأ ام

 لالب لالب اي اذه نسحأ ام

 تقرس كلاخأ ام

 رشعلا هيفف ضرألا تجرخأ ام

 اولصف متكردأ ام

 ةشثاع رفعج مودقبأ يرد ام

 رمع نب مصاع مظعأ وهف حبصلاب متحبصأ ام
 ةمعط يبنل هللا معطأ ام

 هللا ركذ نع كاهلأ ام

 ءالؤه نم عمسأب متنأ ام

 ةريره وبأ اين هللا ثعب ام
 رباج هکل تقو نیذڏه نيب ام

 ثراحلا نب ورمع هتوم دنع ةَ هللا لوسر كرت ام

 ءيشب يلإ نوبرقتملا برقت ام

 ةريره وب هيلع هللا مسا رکذی ملام ًأضوتام

 حابر وبآ ا هللا لوسر سلج ام

 يردخلا ديعس وبأ مكلاعن مكئاقلإ ىلع مكلمح ام

 ألام ةقدصلا تطلاخ ام

 باهش نب قراط موق تیب اذه لخد ام
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 اتسح نوملسملا هآر ام

 اتسح نوملسملا هآر ام

 اتسح نوملسملا هآر ام

 اتسح نوملسملا هآر ام

 اًتسح نوملسملا هآر ام

 اًتمس هبشأ دحأ تيأر ام

 يلإ بح ةأرما تيأر ام

 طئاغ نم جرح ا هللا لوسر تیر ام

 ةالص ىلص هب هللا لوسر تيأر ام

 لقع تاصقان تیأر ام

 ينيصوي- مالسلا هيلع ليربج لاز ام

 ال هللا لوسر -. ترفاس ام

 ءامسلا هتقس ام

 ؟كنأش ام

 ءاشعلا ك هللا لوسر ىلص ام

 نوركذي موق ضرألا رهظ ىلع ام

 اًنيش مدآ نبا لمع ام

 ؟نامالغلا لعف ام

 ةروعلا نم نيتبكرلا قوف ام

 كتوادإ يف ام

 یتح اًموق اک هللا لوسر لتاق ام

 دعي مل وب هللا لوسر ماقام

 ىحضألا يف هك هللا لوسر أرقي ناك ام

 ةحرق هَ هللا لوسرل نوکی ناک ام

 بيطأ ابسك لجرلا بسك ام

 بويأ وبأ
 دوعسم نبأ

 سابع نبا
 نيصح نہ نارمع

 ئيللا دقاو وبأ

 بركي دعم نب مادقملا
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 الإ طق هتیقل ام

 كنم دجأ يلام

 ةلح كيلع ىرأ يل ام

 موي لک يف هلل يلصي دبع نمام
 نايقتلي نیملسم نم ام

 يلصت نأ كعنم ام

 ًأضوتي دحأ نم مكنمام

 كفنأ يعض ؟اذه ام

 ةَ هللا لوسر انل تقو ام

 ۰ نيلبسلا نم جرخي ام

 اًقلأ نورشعو ةعبرأو ةئام

 يَ يبنلا نبا ميهاربإ تام
 هتنب كرتو یلوم تام

 هضعب قرس هللا لام
 ةاكز ميتيلا لام

 ؟تسفنأ كلام

 مكيديأ نيعفار مكارأ يل ام

 ةعمجلا ىلإ رجاهملا لثم

 يکيرشو يخأب ابحرم

 اهعجاريلف كنبا رم
 ًاضوتي لجرب ب هللا لوسر رم
 نوبعلي موقب ةو هللا لوسر رم

 اهعجاریلف هرم
 اهعجاریلف هرم

 ةشئاع

 ةرمس نب رباج

 ةريره وبأ
 بئاسلا يبأ نب بئاسلا

 رمع نبا

 رباج

 ةريره وبأ

 رمع نبا
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 دوعسم نبا سانلاب لصیلف رکبابأ اورم
 ةشئاع رثأ اولسغي نأ نکجاوزآ اورم

 بیعش نب ورمع مکنایبص اورم

 ةالصلاب مکنايبص اورم

 نسحلا ههجو يف نيش ينغلا ةلأسم

 رمع هيعارذ فاصنأ ىلإ حسم

 ةريره وبأ ملظ ينخلا لطم
 ةريره وبأ روهطلا ةالصلا حاتفم

 ديعس وبأ روهطلا ةالصلا حاتفم

 يلع روهطلا ةالصلا حاتفم

 ديعس وب روهطلا ةالصلا حاتفم

 ديعس وب روهطلا ةالصلا حاتفم

 دهاجم هللا اهمرح مارح ةكم

 رمع نبا عابت ال خانم ةکم

 رمع نبا رظتنن ةليل تاذ انكم

 ضرألا نم كقنأو كتهبج نكم

 ملسم نب ةيح جرطشلاب بعل نم نوعلم

 ةًأرمإ جرف ىلإ رظن نم نوعلم
 كنم عضب تكلم

 ةملس مأ ءاضقلاب یلتبا نم

 سابع نبا هولتقاف ةميهب ىت نم

 روٹ وبا هيحيلف تیبلا یتآ نم

 اًمجنم وأ اًتهاک یتا نم

 دعس تنب ةنوميم ليللا نم موصلا عمجأ نم

 ةرمس ءيش ىلع طاح نم
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 اًماعط رکتحا نم

 اًئدح اهيف ثدحأ نم

 ىصقألا دجسملا نم مرحأ نم
 اًضرأ ايحأ نم

 اًضرأ ايحأ نم

 اًضرأ ايحأ نم

 اًضرأ ايحأ نم

 اًضرأ ايحأ نم

 اًضرأ ايحأ نم

 ضرألا نم اربش ذخأ نم

 نيب اًسرف لخدآ نم
 نيتعكرلا مكدحأ كردأ نم

 مامإلا كردأ نم

 ةعمجلا نم ةعكر كردأ نم

 حبصلا نم ةعكر كدرأ نم

 رجفلا نم ةعكر كردأ نم

 عوكر لا كردأ نم

 عوكرلا كردأ نم

 ناضمر كردآ نم

 ةدجس كردأ نم

 هنیعب هعاتم كردأ نم

 ةعمجلا نم كردأ نم

 رصعلا نم كردأ نم
 رصعلا نم كردأ نم

 فقوف تافرع كردأ نم

 سابع نب هللا دبع

 هللا دبع نب ريثک

 دیز نب دیعس

 ةريره وب

 ةريره وب

 ءادردلا وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وب
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 علطي نأ لبق ةفرع كردأ نم

 يحضي نأ دارأ نم

 يحضي نأ دارآ نم

 ًريجأ رجأتسا نم

 رتويلف رمجتسا نم

 ًالجر لمعتسا نم

 لمع ىلع هانلمعتسا نم
 ةاكز الف الام دافتسا نم

 ءاضقلا هيلعف ءاقتسا نم

 دقف ىضقتسا نم

 فلسيلف ءيش يف فلسا نم

 هل وهف ءيش ىلع ملسآ نم

 هل وهف لام ىلع ملسآ نم

 هيلع ةيزج الف ملسأ نم

 ءيش يف ملسآ نم
 ملسيلف مكنم ملسأ نم
 ملسيلف مكنم ملسأ نم
 مسيلف مكنم ملسأ نم
 دحأ ىلإ ديدحب راشأ نم

 هری مل ایش یوتسا نم

 نصح سيلف هللاب كرشأ نم

 نصحع سيلف هللاب كرشأ نم
 تاروذاقلا هذه نم باصأ نم

 تاروذاقلا هذه نم باصأ نم

 يردخل ا ديعس وبآ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 ريمع نب يدع

 سابع نبا

 سابع نبا

 ةورع

 ةريره وبأ

 رمع نبا

 يردخلا ديعس وبأ

 سابع نبا

 ةريره وبا
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 فاعروأ يف باصأ نم

 هيلع موص الف ابنج حبصآ نم

 نمؤم لتق ىلع ناعأ نم

 وضع لكب هللا قتعأ ةبقر قتعأ نم

 هل اًصقش قتعآ نم

 لام هلو دبع قتعأ نام

 ةأرما قادص يف ىطعأ نم

 ًضرأ رمعأ نم
 ىرمعًٌالجر رمعأ نم

 ةعمجلا موي لستغا نم

 ناضمر يف رطفأ نم

 هيلعف ادمعتم رطفآ نم
 اًملسم لاقأ نم

 دمثألاب لحتكا نم

 ءاروشاع موي لحتکا نم

 هتروع ىلإ رظنلا رثكأ نم

 نبرقي الف موثلا لكأ نم

 ةكم تويب ءارك لكأ نم

 روجأ نم لكأ نم
 نامض الف ةعيدو عدوأ نم

 ایرلاب مکنم ءاب نم
 . هتيحضأ دلج عاب نم

 لام هل دبع عاب نم
 لام هلو ادبع عاب نم

 دح ريغ يف ادح غلب نم
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 هولتقاف هنید لدب نم

 هنید لدب نم

 لصيلف ةدلب يف لهأت نم

 اهلهأ نم وهف ةدلب يف لهأت نم

 فلک هری مل مکحب مکحت نم
 ةفاخم تايحلا كرت نم

 لني مل يتتس كرت نم

 اًقح وأ الام كرت نم

 هتثرولف الام كرت نم

 كرت نم ىلإف لک كرت نم

 موقب هبشت نم

 موقب هبشت نم

 موقب هبشت نم

 ةيحتلا مات نم

 ضيرملا ةدايع مات نم

 هئوضو ىلع ًأضوت نم

 هءوضو نسحأف أضوت نم

 هللا مسا ركذف ًأضوت نم

 هبقع حسمو ًاأضوت نم

 تمعنو اهبف ةعمجلا موي ًاضوت نم

 تمعنو اهبف ةعمجلا موي أضوت نم

 ةعكر ةرشع يتنث ىلع رباث نم

 لستخيلف ةعمجلا مكنم ءاج نم

 ءاضقلا ىلع لعج نم

 ايضاق لعج نم

 ثراحلا نب نمحرلا دبع

 سابع نبا

 سابع نبا

 ةريره وبأ
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 طوغتي ربق ىلع سلج نم

 ةلبقلا ةلابق لوبي سلج نم

 تاعكر عبرأ ىلع ظفاح نم

 هدهع رخآ نکیلف تیبلا جح نم

 ةوطخ لکب هلف اًيشام جح نم

 ؟امئاق لوبي ناک ب يبنلا نأ مکثدح نم

 ثیدح ىلع ثدح نم

 اعارذ رئب نم رفح نم

 هلف ارب رفح نم

 هلف ارب رفح نم

 انم سيلف ةنامألاب فلح نم

 نيي ىلع فلح نم

 نيي ىلع فلح نم

 نيي ىلع فلح نم

 ني ىلع فلح نم

 نيي ىلع فلح نم

 هناف ینشتساف فلح نم

 ةزانجلا لمح نم

 نيعبرأ ةزانج لمح نم

 همتاخ هلوح نم

 ليللا رخآ موقي ال نأ فاح نم

 تامف اجاح جرخ نم

 كاوسلا مئاصلا لالخ ريخ نم

 ةالصلا لبق حبذ نم

 ةالصلا لبق حبذ نم
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 ةجحلا يذ لاله ير نم

 موق ضرآ يف عزر نم
 برحلا راد يف قرس وأ ينز نم

 ءاضقلا لأس نم

 ينغ اهنع وهو ةلأسم لأس نم
 هلام اوريل سانلا لأست نم

 هليغي ام هدنعو سانلا لأس نم

 هللا هرتس ملسم ىلع رتس نم

 هللا هرتس ملسم ىلع رتس نم

 هللا هرتس ملسم ىلع رتس نم

 هوعطقاف قرس نم

 هودلجاف رمخلا برش نم

 هودلجاف رمخلا برش نم

 هودلجاف رمخلا برش نم

 ةزانجلا دهش نم

 هعضو مث اًقيس رهش نم

 ايس نيملسملا ىلع رهش نم
 ملسملا هاخأ حفاص نم

 راي اب وهف اعوطت ماص نم
 ءيش هيلعو اعوطت ماص نم

 ناضمر ماص نم

 كشلا موي ماص نم

 عبرأ ءاشعلا دعب ىلص نم

 مامإلا فلخ ىلص نم

 حيصلا ىلص نم

 ةملس وبأ
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 اهيف يلع لصي مل ةالص ىلص نم

 اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم

 اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم

 ةزانج ىلع یلص نم

 تیم ىلع یلص نم

 تیم ىلع یلص نم

 اعبرأ رهظلا لبق ىلص نم

 مکنم یحض نم

 ءاضقلا بلط نم

 اًملآ هتآرمإ قلط نم

 یلکٹ یزع نم

 اباصم یزع نم

 هاري ثیح هطوس قلع نم

 اقيرغ قرغ نم

 اتیم لسغ نم

 طقاست ههجو لسغ نم

 اربش بصغ نم
 هولتقاف هنید ريغ نم

 لیلب ةفرع هتاف نم

 اهدلوو هدلاو نیب قرف نم

 ةمضمضملا ةرطملا نم

 اذ هلف اذک لعف نم

 هيلع ءاضق الف ءاف نم

 انایإ ناضمر ماق نم

 يراصنألا دوعسم وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 بزاع نب ءاربلا

 عركألا نب ةملس

 ةدرب وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 بويأ وبأ

 رسا نب رامع

 سابع نب

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ
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 ةيقوأ ةئام ىلع ادبع بتاك نم

 دهع موق نيبو هنیب ناک نم

 هللاب فلحیلف املاح ناک نم

 مصیلف مصي مل ناک نم
 مامإلا ةءارقف مامإ هل ناک نم

 مامإلا ةءارقف مامإ هل ناک نم

 مامإلا ةءارقف مامإ هل ناک نم

 مامإلا ةءارقف مامإ هل ناک نم

 مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم

 ةعس هل ناک نم

 هللاب نمؤی ناک نم

 هللاب نمؤي ناک نم

 هللاب نمؤي ناک نم

 هللاب نمؤي ناک نم

 ناتأرمإ هل تناک نم

 هللاب كارشإلإ رئابكلا نم

 داعم
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 موق داوس رثک نم

 موق داوس رثک نم

 لیللاب هتالص ترثک نم

 لح دقف جرع وأ رسک نم

 ةأرما رامخ فشك نم

 ايندلا يف ريرحلا سبل نم

 ريش درنلاب بعل نم

 ريش درنلاب بعل نم

 درنلاب بعل نم

 جرطشلاب بعل نم

 مايصلا بيبب مل نم

 ةوعدلا بجي مل نم

 مايصلا عمجي مل نم
 هعباصآ للخي مل نم

 انریغص محري مل نم

 سانلا رکشي مل نم

 هتهبج عم هفنأ قصلي مل نم

 جحل ا قيرط يف تام نم

 ناضمر هيلعو تام نم

 چحي ملو تام نم
 رباقملا ىلع رم نم

 ًاضوتیلف هرکذ سم نم

 ًاضوتیلف هرکذ سم نم

 ةأ٬رما فك سم نم

 ةلحارو اداز كلم نم
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 ةشئاع

 سابع نبا
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 ةرمس مرحم محر اذ كلم نم

 رمع نبا مرحم محراذ كلم نم

 رمع نبا مرحم محراذ كلم نم

 رمع نبا مرحم محراذ كلم نم

 رمع نبا هيلع قتع مرحم محر اذ كلم نم

 ةرمس رح وهف مرحم محراذ كلم نم

 رمع نبا رح وهف مرحم محر اذ كلم نم

 مرحم محراذ كلم نم

 اهيسن وآ ةالص نع مان نم

 اهيسن وأ ةالص نع مان نم

 اهيسن وأ ةالص نع مان نم

 رمع نبا اهيسن وأ ةالص نع مان نم

 اهيسن وأ ةالص نع مان نم

 هيسن وأ هرتو نع مان نم

 عيطي نأ رذن نم

 يردخلا ديعس وبأ اهركذي ملف ةالص يسن نم

 ةأرما جرف ىلإ رظن نم

 رمع نبا ةأرما نساحم ىلإ رظن نم

 ئناه مآ ةعس دجو نم

 ةعس دجو نم

 هلام نيع دجو نم

 رمع نبا هنطب يف دجو نم

 رمع نبا ءيفلا يف هلام دجو نم

 سابع نبا هولتقاف ةميهب ىلع هوتدجو نم

 هولتقاف مرحم تاذ ىلع عقو نم
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 هجح مت دقف ةفرعب فقو نم

 روم نم يلو نم

 هل اًميتي يلو نم

 عجت راف ةبه بهو نم

 قحآ وهف ةبه بهو نم

 ق]أ وهف ةبه بهو نم

 انؤلکی نم

 ؟هذه حکنی نم

 قرع تاذ نم قرشلا لهآ لهم

 ةفيلحلا يذ نم ةنيدملا لهأ لهم

 هلوسرلو هلل ضرألا تاتوم

 مهسفنأ نم موقلا ىلوم

 مهنم موقلا ىلوم

 روهط ءاملا

 ءاملا نم ءاملا

 سجن ال ءاملا

 سجني ال ءاملا

 ءيش هسجني ال ءاملا

 رايخ اب ناعيابتملا

 ةالصلا ممتملا

 ناعمتجي ال اقرفت اذإ نانعالتملا

 بقتنت ال ةمرحملا

 تاقفانملا نه تاعلتخللا
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 تاقفانلا نه تاعلتخللا

 بهويال و عابيال ربدملا

 ةروع ةأرملا

 ةروتسم ةروع ةأرملا

 ةروتسم ةروع ةأرملا

 كيدي عفرت نأ ةلأسملا

 مايأ ةالصلا عدت ةضاحتسملا

 نيقلا ىلع حسلا
 نيفحلا ىلع حسا
 مهؤامد ًافاكتت نوملسملا

 ثالث يف ءاكرش نوملسملا

 ثالث يف ءاكرش نوملسملا

 ىلع مهضعب لودع نوملسللا

 ىلع مهضعب لودع نوملسملا

 ىلع مهضعب لودع نوملسملا

 مهطورش دنع نوملسلملا

 مهطورش دنع نوملسملا

 مهطورش دنع نوملسلملا

 قاشنتسالاو ةضمضما

 مهرد هيلع ىقب ام دبع بتاكملا

 مهرد هيلع ىقب ام دبع بتاكل

 مهرد هيلع ىقب ام دبع بتاكل ا

 مهرد هيلع ىقب ام دبع بتاكملا

 مهرد هيلع ىقب ام دبع بتاكل

 مهرد هيلع یقب امدنع بتاکلا
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 ةنيدملا لهآ لايكم ىلع لايكللا

 جحلا رهش ريغ يف جحلاب لهملا

 لقع تاصقان

 نيدلا تاصقان لقعلا تاصقان

 نوعلم ةميهبلا حكان

 هب هللا أدب اب ًادبت

 ةرقبلا ب هللا لوسر عمانرحن

 ةالصلا تقوب ينربخأف ليربج لزن

 حبذ لك ىحضألا خسن

 ةقدص لك ةاكزلا تخسن

 قينجنملا ةي هللا لوسر بصن

 فئاطلا ىلع قينجنملا بصن

 ءاملا تأر اذإ معن

 نوحرفيو مهيلإ لصيل هنإ معن

 اووادت معن

 دبع ةرغ هيف هود معن

 نوتيزلا كاوسلا معن

 ةيدهلا ءيشلا معن

 ةادؤم ةيراع معن

 ىضقي نأ قحأ هللا نيدف معن

 اهدجسپ مل نمف معن
 لالب ءرملا معن

 بسک هيف لعجیو معن

 نونلا فرح

 رباج

 يراصنألا دوعسم وب

 داعم
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 ةيحضألا تمعن

 هلهأ ىلع لجرلا ةقفن

 هسفن ىلع لجرلا ةقفن

 هلايع ىلع ءرملا ةقفن

 يلصن نأ ةه هللا لوسر اناهن

 نع ةَ هللا لوسر اناهن

 برشن نأ ةا هللا لوسر اناهن

 نطاوم ةعبس يف ىلصي نأ ةا ىهل

 ءابضعب ىحضي نآ ةا یھن
 رازجلا رجأ يطعي نأ ةي ىهن

 مرحملا سيلي نأ ىهن
 ةأرملا جوزت نأ ةا هللا لوسر یهن

 اورفاست نأ هَ هللا لوسر یهن

 یلابحل ا اطوت نآ ةَ هللا لوسر یهھن

 یلایحل ا اط وت ایک هللا لوسر یھن

 رفاست نأ ٤ هللا لوسر یھن

 عابي نأ اب لهلا لوسر یھن

 عابي نأ ك هللا لوسر یهن

 رضاح عيبي نآ ةَ هللا لوسر یھن

 لجرلا يلصي نأ ايب هللا لوسر ىهن

 لجرلا يلصي نأ ةي هللا لوسر ىهن

 لجرلا يلصي نأ ةي هللا لوسر ىهن

 جورفلا تاوذ ةَ لهلا لوسر ىهن

 ررغلا عيب نع ةَ هللا لوسر ىهن

 بلجلا يقلت نعي هللا لوسر ىهن

 بركي دعم نب مادقملا

 يلع نب یسوم

 ءاربلا

 ةفيذح وبأ
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 كاوسلا نع هيَ هللا لوسر ىهن

 راغشلا نع ةَ هللا لوسر یهن

 نیتقفص نع يَ هللا لوسر یھن

 نیتقفص نع ةي هللا لوسر یھن

 نیمایص نع ويي هللا لوسر یھن

 يآلا دع نع ةي هللا لوسر یھن

 يآلا دع نع ةي هللا لوسر ىهن

 ةرشع نع يَ هللا لوسر یهن

 سوبل نع هَ هللا لوسر یھن

 ةلثملا نع ويك هللا لوسر ىهن

 ةنبازملا نع ةَ هللا لوسر ىهت

 ةنبارلا نع م هللا ل وسر ىهت

 شجنلا نع ةي هللا لوسر ىهن

 ةبهنلا نع ةَ هللا لوسر ىهن

 موق ىلإ اولصي نآ نع يب یھن
 دالوألا تاهمأ عيب نع هب یھت

 رمتلا عيب نع ةو ىهن

 لخنلا رمث عيب نع ةي ىهن

 یلبحلا لبح عیب نع وو یھن

 ناویحلا عیب نع ةَ یھت

 ماعطلا عيب نع دَ ىهن

 لخنلا عيب نع ةي یھت

 ناویحلا بیذعت نع ب یھن
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 بلكلا نمث نع ةي ىھن

 بلكلا نمث نع ةَ ىھن

 ةالصلا يف لدسلا نع يب ىهن

 ملسلا نع ةَ ىهن

 نيتوصلا نع ةي ىهن

 ةالصلا نع هيي ىهن

 نيذه مايص نع ةَ یھن

 بان يذ لک نع وَ یھن

 ریرحلا سبل نع وب یھن

 رمحلا موحل نع وي یھن

 ليخلا موحل نع ويب یھن

 ءاسنلا ةعتم نع ةي ىهت

 ةنبازملا نع ب ىهن

 يف لوخدلا نع ةي ىهن

 نبل عابي نأ ةا يبنلا ىهن

 فيخبي نآ ة٤ يبنلا ىهن

 ماعطلا عيب نع يبنلا ىهن

 نيتعيب نع ب يبنلا ىهن

 بلكلا نمث نعي يبنلا ىهن

 برضلا نع ةَ يبنلا ىهن

 ئلاكلا نع ةي يبتلا ىهن

 ةلقاحملا نع دَ يبنلا ىهن

 نيماضملا نع ايب يبنلا ىهن

 مظعأ هنإف رجفلاب اورون

 رباج

 يراصتألا دوعسم وبا

 ةريره وبأ

 سابع نبا
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 لاب فرعملا
 كئاحلا الإ ءافكأ سانلا

 ثالث يف ءاكرش سانلا

 ةزرب وبأ رخي نآ بحتسي ناک ب يبنلا

 رفاسي ناک ب يبنلا

 ربكي ناک هيَ يبنلا

 بیعش نيي رذنلا

 تابصعلا ىلإ حاكنلا

 مكدحأ رظنيلف قر حاكنلا

 يتنس نم حاكنلا
 ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا

 ءاهلا فرح

 رشع عبراوتاه

 رشع عبراوتاه

 رشع عبر اوتاه

 يلع رشعلا عبر ةاكز اوتاه

 يلع كمأ هذهو «كوبأ اذه

 ةريره وبأ هب الإ لمعلا هللا لبقي ال يذلا اذه

 ةريره وبأ هب الإ لمعلا هللا لبقي ال يذلا اذه

 تباث نب دیز يئوضو اذه

 بعك نب يبآ ضوق مل مث ءاروشاع موی اذه

 ةيواعم ةنوميم هذه

 سابع نبا يبر دنع نم تلزن اذکه
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 داز نمف ءوضولا اذكه

 ؟متنعأ له ؟مترشأ له

 ؟متنعآ له ؟مترشأ له

 ؟متنعأ له ؟عرشآ له
 ةبقر نم دجت له

 سمشلا یرت له

 كسن كدنع له

 ؟ءيش مکدنع له

 ؟يش مکدنع له

 سیل نم مکیف له

 ؟اًقنآ مکنم دحأ يعم أرق له

 ةجوز نم كل له

 ؟ءام مکنم دحأ عم له

 كنم ةعضب الإ وه له

 كنم ةعضب الإ وه له

 اًقح مکبر عدو ام متدجو له

 نورثكملا كله

 هناحبس هللا ءاقتع مه

 سانلا قحأ وه

 ناطيشلا هسلتخي سالتخا وه

 كالومو كوخ وه

 سانلا ىلوأ وه
 قاصبلاو طاخلملا ةلزنمب وه

 راعتسملا سيتلا وه

 ةنجلا يف يقيفر وه

 يلع

 ةداتق

 ةداتق وبأ

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 لفغملا نب هللا دبع
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 ۲1/٤ همايص نع سانلا لفغي رهش وه

 ۳00/۱ ةماسأ هؤام روهطلا وه

 ٤/۱ ریاج اهباهإ عذخأ اله

 1/1 ةنوميم اهدلج متذخأ اله

 00/۳ ةشئاع سلجي نآ نيب ام يه

 ۳۹/۳ رجفلا عولط نم يه

 ۱/۹ ةريره وبأ بهذت ةيدهلا

 واولا فرح

 1/۲ كيعبض دباو

 EV /Y اتيكسم ينييحأو

 EA1/۸ ءيلم ىلع مكدحأ عبتااذإو

 YAY /۸ فانصألا هذه تفلتخا اذإو

 ۳۸/٦ تماصلا نب ةدابع نيي ىلع فلح اذإ

 11/۲ ةرمس نب نمحرلا دبع هيدي نیب جرف دجس اذ

 Y/Y ديمح وبأ رفاكلا تام اذإو

 ۰۰/0 يلع رشعل اهيلع مهوبرضاو

 0V /¥ كل تسلجف ينتدعاو

 0/۹ اًشيرق نوزغأل هللاو

 Y/۸1 سابع نبا لجر نيعبسب نلثمأل هللاو

 1Y حرفآ امهيب يردآ ام هللاو

 VE /o رباج نيعجرت ال ةميقت اي هللاو

 11/٤ ريبزلا نب ةورع ديز نم رثكأ تناك نِإو

 107/0 نآرقلا يف هللا لزنأو

 AYY دوعسم نبا راهنلا رتوك ثالث ليللا رتو



 متخ يأ بجو

 رطف يذلل يهجو تهجو

 دجسملا نع تويبلا هذه اوهجو

 هثبخ ليزي هغابدو

 هيلع ىلصي طقسلاو

 يلبق نيلسرملا ءوضو

 ةرم ريغ هللا لوسر تأضو

 ةوزغ يف ةي هللا لوسر تأضو

 لبإلا نم سمخ نس لک يفو

 سوق هدي يفو

 ناتضيح ةمألا ةدعو

 لصت مل كنإف لصف عجرا كيلعو
 افقلا ضيرعل كنإ : لاقو

 رجفلا ةالص نم حبصلا ةالص تقو

 سمشلا تلاز اذإ رهظلا ةالص تقو

 سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو

 روث طقسي مل ام برغملا تقو
 دجسم يف يَ هللا لوسر یل دقو

 ناضمر يف يتأرما ىلع تعقو

 ليلب ةفرعب فقو

 هل ريخ ماع ةئام فقو

 هفكتعم نم جرخيال ةي يبنلا ناكؤ

 اكلم نوتسو ةئام نمؤملاب لكو

 ةيحضألا ءارشب ميكح لكو

 عفار نب ةعافر

 متاح نب يدع
 ورمع نب هللا دبع

 رمع نبا

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 رمع نبا
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 اهعوقو مولعم هنألو

 دلوأ ملو حاکن نم تدلو

 نابوث مکنم لکلو

 ةتس ملسملا ىلع ملسمللو
 امهدحأ ينلو

 نهتوسکو نهقزر مکيلع نهلو

 هتالص ىلع نبیلو

 راجحأ ةثالثب جنتسيلو

 ؟ككلهأ امو

 هباسحبف نيتئاملا ىلع داز امو

 هيفخ ىلع حسمو

 بجي ملف يعد نمو

 هودلجاف رمخلا برش نمو

 انریغص محری مل نمو

 كرفغتسنو كيدهتسنو

 ليقع انل كرت لهو

 رصعلا ةالص يف عوكر مهو

 مويلا ماصي ال وهو

 ةيزحلا ةي هللا لوسر عضوو

 رفکن یتح دعت الو

 يب نمي ال نم هللاب نمۇي الو

 دلو يزجيالو

 رهاط الإ نآرقلا سي الو

 مهاندأ مهتمذب ىعسيو

 رانلا نم باقعألل ليو

 ةشئاع

 رباج
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 ثراحلا نب هللا دبع رانلا نم باقعألل ليو

 رباج رانلا نم بيقارعلل ليو

 لاب فرما

 سنأ نب كلام ابر قرولاب قرولا

 رقفلا يفني ماعطلا لبق ءوضولا

 تباث نب دیز لئاس مد لک نم ءوضولا

 رمع نبا هللا ناوضر لوألا تقولا

 نيذه نيب اميف تقولا

 سابع نبا نيذه نيب اميف تقولا

 بيسملا نب ديعس رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا

 رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا

 ةريره وبأ ةمحل ءالولا

 ةمحل ءالولا

 رمعنبا ةمحل ءالولا
 ىفوأ يبأ نبا ةمحلك همحل ءالولا

 بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا

 قتعأ نمل ءالولا

 فلا ماللا فرح

 ةديرب دجسملا نم جرخأ ال

 اًقرشم اًربق عدآ ال

 موصلاب الإ فاکتعا ال

 ةشئاع موصلاب الإ فاكتعا ال

 ةشئاع قرع كلذاغإ ال
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 نمؤي مل نمل اغإ ال

 نینثاب دحاو ناویحلاب ساب ال

 ديصلا محل مرحملا لكأي نأب سأب ال

 غبد اذإ ةتيلا دلجب سأب ال

 امتقرتفا اذإ كلذب سأبال

 ةنيملا كسب سأب ال

 كلام سأر وأ كملس الإ ذخأت ال

 كملس الإ ذخأنال

 رقبلا صاقوأ نم ذخآأت ال

 اًنيش مهلاومأ تارزخ نم ذحأت ال

 ايش روسكلا نم ذخأن ال

 سانلا تارزخ نم اوذخأت ال

 اهنم كتقفرو تنأ لكأت ال

 كدنع سيل ام عبتال

 كدنع سيل ام عبت ال

 كدنع سيل ام عبت ال

 كدنع سيل ام عبت ال

 نيرانيدلاب رانيدلا اوعيبت ال

 بهذلاب بهذلا اوعيبت ال

 ماعطلاب ماعطلا اوعيبت ال

 ماعطلاب ماعطلا اوعيبت ال

 ةزانجلا عبتت ال

 اروبق مکتویب اوذختت ال

 كنصح ال اهنإف اهجوزتت ال

 ريبزلا نب ةورع

 داعم

 كلام نب بعك
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 موصب ناضمر ىلع اومدقتت ال

 نابكرلا !وقلتت ال

 سانلا نم دحأل ةالص متت ال

 مارحإب الإ تقولا اوزواجت ال

 ةلالضلا ىلع يتمأ عمتجت ال

 ةحتافب الإ ةالص ئزجت ال

 باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص ئرجت ال

 اهيف أرقي ال ةالص ئزجت ال

 اهيف أرقي ال ةالص ئزجت ال

 هرهظ اهيف لجرلا ميقي ال ةالص ئزجت ال

 ةعبرأ اياحضلا يف ئزجت ال

 باتكلا ةحنافب الإ ةبوتكملا ئزجت ال

 ةضوبقملا الإ ةبهلا زوجت ال

 مرحم اهعمو الإ ةأرما جحت ال

 مرحم وذ اهعمو الإ ةأرما نجحت ال

 ناتصملاا الو ةصملا مرحت ال

 ةجالمإلإ مرحي ال

 ةعيدخلا لحتال

 ينغل ةقدصلا لحت ال

 ينغل ةقدصلا لحت ال

 ينغل ةقدصلا لحت ال

 قوذت یتح لوألل لحت ال

 ينغل ةلأسملا لحت ال

 نوطنحت ال

 ملكتملا ىلع اوفلتخت ال

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 عفار نب ةعافر

 سابع نبا

 نيصح نی نارمع

 يراصنألا دوعسم وبأ

 ةريره وبأ

 دوعسم وبأ
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 طخلا اذه نم جرخت ال

 دوعأ ىتح هنم جرخت ال

 هسأر الو ههجو اورمخت ال

 بلك هيف اّتيب ةكثالملا لخدت ال

 بلك هيف ايب ةكثالملا لخدت ال

 لیخلا مکتدرط نإو امهوعدت ال

 لیخلا مکتدرط نإو امهوعدت ال

 لیخلا مکتدرط نإو امهوعدت ال

 ةنسم الإ اوحبذت ال

 ةنسم الإ اوحبذت ال

 ةعبس يف الإ يديألا عفرت ال

 ةعبس يف الإ يديألا عفرت ال

 ةعبس يفالإ يديألا عفرت ال

 ةعبس يف الإ يديألا عفرت ال

 كلهأ نع كاصع عفرت ال

 ريخب يتمآ لازت ال

 ريخب يتمآ لازت ال

 ةرطفلا ىلع يتمأ لازت ال

 ةأرملا ةآرملا جوت ال

 اًثالث ةأرما رفاست ال

 ةأرملا رفاست ال

 الإ ةأرملا رفاستال

 الإ ةأرملا رفاستال

 قوف ةأرملا رفاست ال

 ةرامإلا لست ال
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 رمع نبا رهدلا اوست ال

 اورعست ال

 ةريره وبأ رامثلا يف اوفلست ال

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال

 ةضوبقم الإ ةبهلا حصت ال

 ریبج نب دیعس مكنيد لهآ ىلع الإ اوقدصت ال

 سابع نبا ناضمر لق اوموصت ال

 يبيطت ال

 ةمرحم تنأو يبيطت ال

 ديوس نب فورعم هللا قلخ اوبذعت ال

 دمع لقاوعلا لقعت ال

 سن ` اولكأت ىتح رطفلا موي اودغتال

 يلع ةالصلا يف تنأو كعباصأ عقرفت ال

 يلع يذملا تيأر اذإف لعفت ال

 تماصلا نب ةدابع ةحتافب الإ اولعفت ال

 ادحأ اًرمآ تنك ول اولعفت ال

 ةشئاع ءاريمح اي يلعفت ال

 يلع مهوعدت یتح اًموق لاقت ال

 دجاسملا يف دودحلا ماقت ال

 دلولا ةداهش لبقت ال

 موي موصب ناضمر اومدقت ال

 رمع نبا بنجل ا الو ضئاحلاأرقت ال

 سابع نبا ىندأ يف اورصقت ال
 دحأل ىضقت ال

 قراسلا دي عطقت ال
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 هللا ىلع مالسلا اولوقت ال

 فصلا يفاوموقت ال

 مئاص تنآو لحتكت ال

 كذخف فشكتأالل

 هسم اًبوث اوسبلت ال

 ربرحلا اوسبلقال

 هللا فلحخ نم ءيشب اولشمت ال

 هللا قلخ نم ءيشب اولثغت ال

 يلصت تنأو ىصحلا حسمت ال

 هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال

 الك الو ءاماوعنمت ال

 باهإب ةتيملا نم اوعفتنت ال

 باهإب ةتيملا نم اوعفتنت ال

 ءيشب ةتيملا نم اوعفتنت ال

 ملسملا نإف مكاتوم اوسجنت ال

 ناطيشلا حوارم اهنإف مكيديأ اوضقنت ال
 رمأتست ىتح مألا حكنت ال

 اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال

 نهنذإب الإ نهوحکنت ال

 عضت یتح لماح ًأطوت ال

 عضت یتح لماح اطوت ال

 نعضی یتح یلابح ا ًأطوت ال
 اهدلو نع ةدلاو هلوت ال

 لام ىلع يوست ال

 ةبطخب الإ ةعمج ال
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 ةبطخب الإ ةعمج ال

 قيرشت الو ةعمج ال

 هللا ضئارف نع يسبح ال

 هتلیسع يقوذت یتح ال

 نوکی یتح ال

 هلوسرو هلل ال مکح ال

 هلل الإ مح ال

 مايآ ةثالث نود ضيح ال

 مالسإلا يف ءاصح ال

 مالسإلا يف ءاصحخال

 رجحلا يف سمح ال

 برحلا لهأ نيب ابر ال

 يبرحلاو ملسملا نيب ابر ال

 نيلوح يف الإ عاضر ال

 نيلوحلا دعب عاضر ال

 لاصفلا دعب عاضر ال

 لاصفلا دعب عاضر ال

 رجح ا يف ةاكز ال

 ةضفلا نم ءيش يف ةاكز ال

 لوحي یتح لام يف ةاکز ال

 مالسإلا يف راغش ال

 راد يف الإ ةعفش ال

 عبر يفالإ ةعفش ال

 ءانب يف ةعفش الا

 رفاكل ةعفش ال

 سابع نبا

 داعم

 سابع نبا
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 1/11 ينارصنل ةعفشالا

 ۱/4 عناقلل ةداهش ال

 ۱۳/4 مهتل ةداهش ال

 ۱۲/۸ رارض الو ررض ال

 °0 /4 رارض الو ررض ال

 0/1۱ رارضا الو ررض ال

 o رارض الو ررض ال

 erNY رارض الو ررض ال

 ۰/1 رارض الو ررض ال

 ۳۱1/1 ورمع نب هللا دبع نمتۇم ىلع نامض ال

 ۰۷/1 رهدلا ماص ال

 €۸ / ةريره وبأ ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال

 I/r ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال

 04/0 ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال

 34/1۱ باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال

 ۲1۰/۲ تماصلا نب ةدابع باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال

 11۲/۲ باتكلا مأب الإ ةالص ال

 1۷/۲ رجفلا علط اذإ ةالص ال

 1۷/۲ رمع نبا رجفلا علط اذإ ةالص ال

 1/1 دجسملا راجل ةالص ال

 1۲/۲ دجسملا راجل ةالص ال

 ۰/٤ دجسملا راحل ةالص ال

 00/۲ دجسملا راحل ةالص ال

 11۰/۲ نسحلا رامخب الإ ضئاحل ةالص ال

 ۲۸/۲ رباج قبلا دبعلل ةالص ال
AH 



 هل ءوضو ال نمل ةالصال

 هل ءوضو ال نمل ةالص ال

 هل ءوضو ال نمل ةالص ال

 هل ءورضو ال نمل ةالص ال

 باتكلا مأب أرقي ال نمل ةالص ال

 مايصلا وني مل نمل مايص ال

 كلم لبق قالط ال

 حاكنلا لبق قالط ال

 حاكنلا لبق قالط ال

 حاكنلا لبق قالط ال

 ةريط الو یودع ال

 كلي ال اميف قتع ال

 كيلع لسغال
 كيلع لسغال
 ةريتع الو عرف ال

 مظع يف صاصق ال
 ماعطلا يف الإ عطق ال

 ةرشع يف الإ عطق ال

 يفتخملا ىلع عطقال
 قلعم رمث يف عطق ال
 رثک الو رمث يف عطق ال

 رثک الو رمث يف عطق ال

 ةعاجم يف عطق ال

 فيسلاب الإ دوق ال
 سفنلا يف دوق ال
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 لح يف ةلافك ال

 يضمت ىتح- ةثالث وأ نيترم ال

 ةرشع نم لق رهم ال

 لتاقل تاریم ال

 كلي ال اميفرذنال

 كل ال اميف رذن ال

 كلي ال اميف مدآ نبال ردن ال

 بیعش كلي ال اميف مدآ يبأل رذن ال

 دوهشب الإ حاکن ال

 دوهشب الإ حاکن ال

 دوهشب الإ حاکن ال

 دوهشب الإ حاکن ال

 ةشئاع يلوب الإ حاکن ال

 يلوبالإ حاكنال

 دوعسم نبا يلوب الإ حاكنال -

 یسوم وبآ يلوب الإ حاكنال
 سن يلوب الإ حاکن ال

 رمع نبا يلوب الإ حاكن ال

 ةبيش يبأ نب ركب وبأ كل حاكنال

 حتفلا دعب ةرجه ال

 رباج كل ريخ رمتعت نأو ال

 يدع نب قلط ةليل يف نارتو ال

 ثراول ةيصوال

 ثدح نم الإ ءوضو ال

 ةريره وبأ توص نمالإ ءوضوال
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 هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال

 هللا مسا ركذي مل نمل ءوضوال

 جورلل ةيالو ال

 الإ نامز يتأي ال

 مكدحأ نذخأيال

 ابرلا لکأی ال
 ئضوتم الإ نذؤي ال

 مالسإلا يف ةسينك ىنبت ال

 ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال

 ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال

 ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال

 ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال

 ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال

 ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال

 دنع لجر نتيبي ال

 مالتحا دعب متی ال

 بنجلا مميتي ال

 برعلا ةريزج يف نانيد عمتجي ال

 جارخو رشع عمتجي ال

 جارخو رشع ملسم ىلع عمتجي ال

 ةداهش ىلع زوجي ال

 تبثلا ةداهش ىلع زوجي ال

 دلولا ةداهش زوجيال

 ثالث يف بعللا زوجي ال
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 نيصح نب نارمع يلوب الإ حاكنلا زوجي ال

 يلع جحا
 ةريره وبأ لالحلا مارحلا مرحيال

 تباث نب عفیور هءام يقسي نأ دحأل لحي ال

 نأدحأل لحيال

 ةشئاع ملسم ئرما مد لحي ال

 نامثع ملسم ئرما مد لحي ال

 ملسم ئرما مد لحیال

 ملسم ئرما مد لحي ال

 ةمامآ وبأ الإ جحت نأ ةأرمال لحي ال

 هللاب نموت ةأرمال لحي ال

 ةيطع مأ هللاب نموت ةأرمال لحي ال

 هللاب نموت ةأرمال لحي ال

 رمع نبآ طرش الو عیبو فلس لحیال

 رمع نبأ طرش الو عیبو فلس لحي ال

 ورمع نب هللا دبع طرش الو عیبو فلس لحي ال

 ورمع نب هللا دبع طرش الو عیبو فلس لحي ال

 تباث نب عقیور رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نل لحي ال

 ملسم ئرما لام لحیال

 اهالخ یلتخی ال

 اهالخ یلتخی ال
 نامثع دحأ دجسملا نم جرخي ال

 ةديرب نب هللا دبع معطي ىتح رطفلا موي جرخي ال

 ةرمس نب رباج ةًأرماب لجر نولخی ال

 سكم بحاص ةنجلا لخدي ال
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 محر عطاق ةنحلا لخدي ال

 جرخت ىتح ةالصلا تقو لخدي ال

 ءالؤه نلحخدي ال

 مكاياحض حبي ال
 ملسم الإ كسنلا حبذيال
 ةبهلا يف بهاولا عجري ال

 جاح الإ رحبلا بكري ال

 هدبع ىلع ًالبقم هللا لازي ال

 ةحسف يق نمؤملا لازي ال

 عمسي تيما لازي ال

 هيخآ موس ىلع لجرلا ماتسي ال

 هيخآ موس ىلع لجرلا ماتسي ال

 هيف كشي يذلا مويا ماصي ال

 دحآ نع دحأ يلصي ال

 دحاولا بوثلا يف لجرلا يلصي ال

 يع ديعلا لبق يلصيال
 ( هرثأ كرضي ال

 راتلا برالإ راتلاب بذعي ال

 اهكوش دضعيال

 ادمع ةلقاعلا لقعي ال

 مئادلا ءالا يق مكدحآ لستغي ال

 لكأي ىتح رطقلا مويودخي ال

 ةقرس بحاص مرغيال

 لالب ناذآ مکنرغی ال

 هنهار نم نهرلا قلغي ال
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 ءاق نم رطفي ال

 كلام نع كولم داقي ال

 دلولاب دلاولا داقي ال

 دلولاب دلاولا داقي ال

 ضئاح ةالص هللا لبقي ال

 هبلص مقي مل نم ةالص هللا لبقي ال

 رفاکب نمؤم لتقی ال
 نجم يف الإ قراسلا عطقي ال

 زرحملا يف الإ قراسلا عقي ال

 ءيش ةالصلا عطقي ال

 ءيش ةالصلا عطقي ال

 ءيش ةالصلا عطقي ال

 ءيش ةالصلا عطقي ال

 ءيش ةالصلا عطقي ال

 ءيش ةالصلا عطقي ال

 ةفرع موي ربكي ال

 دحأ ىلإ هروهط لكي ال

 تاليوارسلاو صيمقلا سبلي ال

 اوث مرحمل ا سبلي ال
 ةالصلا يف تفتلي ال

 اًملسم ملسم یقلیال

 رهاط الإ نآرقلا سي ال

 بتاكلاو دبعلا كلي ال

 كلذ كعني ال

 هريغ حكني الو مرحملا حكنيال

 ةشئاع
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 هريغ حكنيالو مرحلا حكنيال

 جرخ ام الإ ءوضولا ضقني ال

 تأضوت اذإ ةريره ابأ اي

 تأضوت اذإ ةريره ابأ اي

 هللا كرمأ اذكه ام رمع نبا اي

 ةأرملا تغلب اذإ ءامسأ اي

 ريغأ دحأ نم ام دمحم ةمآ اي

 اورتوأ نآرقلا لهآ اي

 اورتوأ نآرقلا لهآ اي

 اولكأت ال ةنيدملا لهأ اي

 اومتأ ةكم لهأ اي

 اوم ةكم لهأ اي

 مويلا اذه ناك اذإ سانلا اهيآ اي

 ضبق هللا نإ سانلا اهيأ اي

 نيرفنم مكنم نإ سانلا اهيأ اي
 اووادت سانلا اهيأ اي

 اوبوت سانلا اهيأ اي

 مهمدقا موقلا مؤي
 مهؤرقأ موقلا موي

 مهؤرقأ موقلا مي

 كيفك عضف تدجس اذإ ينب اي

 يلو نم فانم دبع ينب اي

 رمع

 نيصح نب نارمع

 ملسأ نب ديز
 يراصنألا دوعسم وبأ

 سابع نبا

 رباج
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 مرح ىلاعت هللا نإ مشاه ينب اي

 ؟اذه نم ليربج اي

 يبابش یلبآ هللا لوسر ای

 سيل ضرأ هللا لوسر اي

 كل ركذأ هللا لوسر اي

 ءيش ينرأ هللا لوسر اي

 ادح تبصأ ينإ هللا لوسر اي

 يلهأ تثج ينإ هللا لوسر اي

 لالهلا تيأر ينإ هللا لوسر اي

 رغصأ انعاص هللا لوسر اي

 هيف تعقو بارشو ماعط لک ناملس ای

 هربخت ال ضورحلا بحاص ای

 انربخت ال ةأرقملا بحاص اي

 ازرجحم نأ يردتأ ةشئاع اي

 هرسک نم له ةشئاعاي
 نيتروس ريخ كملعأل ةبقع اي

 ةًأرما كلأ فاكع اي

 رازحلا ىلإ بهذا يلع اي

 اهرخؤت ال ةثالث يلع اي

 اهرخؤت ال ةثالث يلع اي

 كمالغ لعف ام يلع اي

 كمامإ ىلع حتفت ال يلع اي

 بنجي دحأل لحي ال يلع اب
 كتماخت ام رامع اي

۷1/۳ 

1/۲ 

o» /o 

€ /V 

Y/¥I/11 

1۹7/1۲ 

V۳ /٦ 

oVY /o 

۸/٤ 

0۰/۳ 

۳۸4/۱ 

7/۱ 

⁄/۱ 

۱۰۹/۳٦ 

1/٤ 

۳/۲ 
 م

€ /V 

1۸/0 

۳۸/۲ 

11۸/۸ 

£10 /۲ 

1/۱ 

۷1۷/۱ 

oA /۱۲ 



 كبحأل ينإ هللاو ذاعم اي

 اًناتف نكت ال ذاعم ا

 مکل هرک هللا نإ مشاه ينب رشعم اي

 اذه مكعيب نإ راجتلا رشعم اي

 ناطيشلا نإ راجتلا رشعم اي

 ناطيشلا نإ راجتلا رشعم اي

 نقدصت ءاسنلا رشعم اي

 دوجسلاب مدآ نبا رمآ یتلیو ای

 ةقدصلا لكأي الو ةيدهلا لكأي

 ردقب يصولا لكأي

 انفافخ عزن الأ ارفس انك اذإ انرمأي

 عباصألا كاوسلا نع ئزجي

 ديعصلا كئزجب

 ءيش لک يف نمايتلا بجي

 بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 نانيع هلو دوسألا رجحلا رشحي

 ةعمجلا موي بطخي

 نيعب اًنيع «ديب ادي

 مهاوس نم ىلع نيملسلملا دي

 لداعلا يضاقلاب ىعدي

 دبع ءاش نإ يفصلا ىعدي

 امد ناقیری

 ذاعم

 سابع نبا

 ةرزغ يب نب سيق

 ةرزغ نب سيق

 هللا دبع تنب بنیز

 سابع نبا
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 ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري

 ربک اذإ هيدي عفری

 هيبكنم ءاذح ةالصلا يف هيدي عفري

 ةنس تاحارجلا يف ىنأتسي

 هتمامع روک ىلع دجسی

 ةدحاو ةميلست ملسي

 ةدحاو ةميلست ملسي

 نيتعكر عوبسأ لكل فئاطلا يلصي

 هرهظ یوس عکر اذإ ناکف يلصي

 عطتسي مل نإف امئاق ضيرملا يلصي

 عيطتسي مل نإف اًمئاق ضيرملا يلصي

 هردص ىلع ىنمیلا هدي عضی

 اتیکسم موی لک هنع معطي

 ظرقلاو ءاملا رهطي

 هبقر قتعي

 هيف غلو اذإ ءانإلا لسغي

 بلكلا غولو نم ءانإلا لسغي

 ًأضوتیو هرکذ لسغی

 يداعلا عبسلا مرحملا لتقي

 نآرقلا انيلع أرقي

 نييلوألا نيتعكرلا يف أرقي

 روطلاب برغم ا يف أرقي

 لجرلا ةالص عطقي

 رامحلاو بلكلا ةالصلا عطقي

 رامحلاو ةأرملا ةالصلا عطقي

 سواط

 رممع نبا

 ةنوميم

 ةبلع نب ةليوخ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يلع

 يراصنألا عفار نب ةعافر

 معطم نب ریبج

 رذ وبأ

 ةريره وبأ
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 بلكلاو ةأرملا ةالصلا عطقي

 يتئام لک نم يدؤيف اهم وقي

 يلع عفرو ضفخ املك ةالصلا يف ربكي

 دوعسم نبا عفرو ضفخ لک يف ربکی

 سابع نبا ملتسي ىتح رمتعملا يبلي

 لامك ميقملا حسي

 ةزرب وبأ رظنيف حبصلا نم فرصني

 لاب فرما

 ركن نم ىلع نيميلا

 هللا دمحب سرجفلا من

Vo 

T/۲ 

TAT /Y 

۲۰/۲ 

۰/۲ 

"2/٤ 

o / 

Vv 

٦1/۱ 

۳/۲ 

o۲ /t 

ACTA 



 ' عجارملا تبث

 ٭* هک

 جارما تبث
 دامح وبأ روتكدلا قيقحت « يروباسينلا رذنملا نب ميهاربإ نب دمحم ركب يبأل : عامجإلا - ١

 . ه ٠٤١۲ ضایرلا - ةبيط راد « فيض نب دمحأ نب ريغص

 ةيفلسلا ةبتكملا رشن ‹ يسرافلا نيدلا ءالع بيترت : نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا -

 .ه ۱۳۹۰ ةرونملا ةنيدملاب

 . ضايرلا يف عبط « يلبنحلا يلعبلا نيدلا ردب فيلأت : ةيميت نبال ةيهقفلا تارايتخالا - ۳

 يأرلا يناعم يف ًاطوملا هنمضت اميف راطقألا ءاملعو راصمألا ءاهقف بهاذمل راكذتسالا - <

 سلجملا ‹ ةرهاقلا ‹ فصان يدجنلا يلع قيقحت « ربلا دبع نب فسوي رمع يبأل : راثآلاو

 .ه ٠۳۹۱ ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا

 . ٠ ةباصإلا) رظنا « ربلا دبع نبال : باحصألا ءامسأ ىف باعيتسالا - ه

 انبلا ميهاربإ دمحم قيقحت ‹ يرزحلا ريثألا نب نيدلا زعل : ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ -

 م۰ ‹ ةرهاقلا « بعشلا ةعبطم « دياف باهولا دبع دومحمو روشاع دمحأ دمحمو

 نسح نب ركب وبأ : كلام ةمئألا مامإ هقف يف كلاسلا داشرإ حرش كرادملا لهسأ -۷

 . يبلحلا يبابلا ىسيع عبط « يوانشكلا

 . توريب رداص راد « ينالقسعلا رجح نبال : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا - ۸

 ٩ - زيزعلا دبع دمحأ دمحم قيقحت ‹ يمزاحلل : رابخألا نم خوسنملاو خنسانلا يف رابتعالا ‹

 .ةرهاقلا . فطاع ةبتكم

 ٠ - ةسماخلا ةعبطلا ‹ نييالملل ملعلا راد : يلكرزلل مالعألا .

 ١- م۱۹۷۰ ةنس توريب « ديدجلا باتكلا راد « رازبلا صفح يبأل : ةيلعلا مالعألا .

 ةبتكم عيزوت « يلبنحلا ةريبه نب ىيحي رفظملا يبأ مامال : حاحصلا يناعم نع حاصفإلا -

 . ضايرلا يف نيمرخلا

 فراعملا ةرئاد نع ريوصت « يملعملا نمحرلا دبع ةمالعلا قيقحت : الوكام نبال لامكإلا - ۳

 . توريب ريوصت - نكدلا « دابآ رديحب « ةينامثعلا

 قشمد « يولوم ديعس دمحم قيقحت « ديعلا قيقد نبا مامإلل : ماكحألا ثيداحأب مالالا - ٤١
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 .ھ ۳

 ةبتكم رشانلا « راجنلا يدهز دمحم هحيحصتو هعبط ىلع فرش « يعفاشلل : مألا - ٥

 . ىلوألا «ه ۱۳۸١ ةرهاقلا « ةيرهزألا تايلكلا

 ١ - سارهلا ليلخ قتيقحت « مالس نب مساقلا ديبع يبأل : لاومألا .

 ‹ يشبحلا نسح روتكدلا قيقحت « ينالقسعلا رجح نبال : رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنأ - 1۷

 .ه ٠۱۳۸۹ ةرهاقلا

 . ىلوألا ةعبطلا
 . ةرهاقلا - ةيرينملا ةعومجملا نمض عمبط ‹ ربلادبع نبال : فاصنإللا - ۱۹

 ٠ - لبنح نب دمحأ لجبملا مامإلا بهذم ىلع فالخلا نم حجارلا ةفرعم يف فاصنإلا :

 ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم « يقفلا دماح دمحم قيقحتو حيحصت « يوادرملا نيدلا ءالع مامألل

 ةرهاقلاب «< ١۳۷۷ه.

 لوبنتسا ةعبط نع ةروصم ةعبط -توريب .

 ةعبطلا نع ةروصم « ميجن نب نيدلا نيز مامإلل : قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا - ۲

 . توريب « ةفرعملا راد« ىلوألا

 توریب« انبلا نمحرلا دبع دمحأ خيشلل : نتسلاو يعفاشلا دنسم بيترت يف ننملا عئادب - ۳

 .ةرهاقلاب ىلوألا ةعبطلا نع ريوصت

 يبطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم ديلولا يبأ مامإلل : دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب - ۲٤

 .ديفحلا دشر نباب ريهشلا

 .رصم « ةداعسلا راد ةعبط نع ةروصم « ريثك نبال : ةياهنلاو ةيادبلا - ٠

 راد ةعبط نع ةروصم « يناكوشلل : عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا - ١

 .رصم .ةداعسلا

 . توريب ةيملعلا بتكلا راد ‹ يروفنراهسلا خيشلل :دواد يبآ ننس لح يف دوهجملا لذب - ۷

 راد « يرامغلا قيدصلا نب دمحم نب زيزعلا دبعل : ةيلحلا ثيداحأ بيترت يف ةيغبلا - ۸



YA 

 ‹ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت « ىطويسلل : ةاحنلاو نييوغللا تاقبط ىف ةاعولا ةيغب - ۹

 .ه٤۸١١ يبلحلا يبابلا ىسيع « ةرهاقلا

 ٠ - يجونقلا ناخ نسح قيدصل : لوألاو رخآلا زارطلا رئآم رهاوج نم للكملا جاتلا «‹

 .ه ۱۳۸۳ « ةيبرعلا ةيدنهلا ةعبطملا

 مساقلا يبأ نب فسوي نب دمحم هللا دبع يبأل : ليلخ رصتخلمل ليلكإلاو حاتلا - ١

 . باطخلل ليلجلا بهاوم ةيشاح ىلع عوبطم « قاوم اب ريهشلا « يردبعلا

 .ه۹١٤١١ یجناخلا ةبتکم ةرهاقلا « بيطخلل : دادغب خیرات - ۲

 نم « يناجوق هللا ةمعن نب هللا ركش ذاتسألا قيقحت : يقشمدلا ةعرز يبأ خيرات - ۳

 .ه۹۸۰٠ قشمد ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم

 .ه۹۷١١ « میهاربإ لضفلا وبأ دمحم قیقحت : ریغصلا يراخبلا خيرات -

 .رصم « فراعم اراد ‹ ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت : يربطلا خيرات - ٠

 ٦ - فيس رون دمحأ روتكدلا قيقحت : نيعم نب ىيحي نع يمرادلا ديعس نب نامثع خيرات ‹

 ىرقلا مأ ةعماجب يملعلا ثحبلا زكرم .

 . ةيملعلا بتكلا راد« نانبل - توريب :يراخبلل ريبكلا خيراتلا -۷

 .ةدج ‹« توتلش ميهف قيقحت . ةبش نبال : ةرونم ا ةنيدملا خيرات -۸

 . ىلوألا ةعبطلا روصت « ةفرعملا راد - توريب : يرودلا نبا خيرات -۹

 رون دمحم دمحأ روتكدلا بيترتو « قيقحت . يرودلا ةياور : نيعم نب ىيحيل ‹ خيراتلا - ٠

 . م۱۹۷۹ ۵۱۳۹۹ « یرقلا مأ ةعماجب يملعلا ثحبلا زكرم « فیس

 رصم ‹ يواجبلا دمحم يلع قيقحت . ينالقسعلا رجح نبال : هبتشملا ريرحتب هبنتملا ريصبت ٤١-

 .ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا -

 ةيريمألا ةعبطلا نع ةروصم . يعليزلا نيدلا رخف مامإلل :قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت-

 . نانبل < توريب «‹ ةفرعملا راد ‹ ھ۱۳۱۳ رصم « قالوبب

 ۰ ةيلامكلا لئاسرلا ةعومجم نمض عوبطم . يمجعلا نبا طبسل نيسلدملا ءامسأل نييبتلا - ۳

 . ةيدوعسلا « فئاطلا



 ‹ةيملعلا بتكلا راد : ربلا دبع نبال ديناسألاو ىناعملا نم ًاطوملا ىف ال ديهمتلا ديرجت - ٤

 . نانبل - توریب

 باهولا دبع ةعجارمو حيحصت . يروفكرابملا يذمرتلا عماج حرشل يذوحألا ةفحت -

 ۰ .م ۱۹۷۹- ھ۱۳۹۹ « توریب « رکفلا راد « فیطللادبع

 ٦ - دنهلا ‹ نيدلا فرش دمصلا دبع قيقحت .يزملل فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت .

 يابموب  ۱۳۸٤اهدعب امو « م۵٦۱۹ -ه .

  -۷دنهلا - نكدلا دابآ رديح « يناميلا نمحرلا دبع حيحصت : يبهذلل ظافحلا ةركذت ...--

 ةعومجم نمض عبط : يمجعلا نبا طبسل مرضخم هنإ لاقي نمب ملعملا بلاطلا ةركذت -۸

 . فئاطلا - ةيلامكلا لئاسرلا

 «يناميلا مشاه هللا دبع حيحصت : رجح نبال ةعبرألا ةمئألا لاجر دئاوزب ةعفنملا ليجعت -۹
 . ه١۸١١ « رشنلاو ةعابطلل نساحملا راد

 ٠- ةفرعملا راد « فيطللا دبع باهولا دبع ذاتسألا قيقحت : رجح نبال بيذهتلا بيرقت «
 م۱۹۷۵ ھ۱۳۹۵ ۰ نانبل - توریب .

 ديسلا قيلعتو حيحصت : رجح نبال ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلتلا ٠١-

 . ةرهاقلا - رصم « م٤٦۱۹ - ه٤۳۸٠ « يندملا يناميلا مشاه هللا دبع

 . كردتسملا رظنا . يبهذلل كردتسملا صيخلت -۲

 اهدعب امو « ه۳۸۷١- م۷٩۱۹ :ربلا دبع نبال دیناسألاو يناعملا نم ًاطوملا يف ال ديهمتلا -۳

 . ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو « برغملا <

 هللا دبع خيشلا قيقحت : قارع نبال ةعوضوملا ةعينشلا رابخألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت - ٤

 . رصمب فطاع ةعبطم « فيطللا دبع باهولا دبع ذاتسألاو قيدصلا نب

 قيقحت :يربطلل٬ رابخألا نم يك هللا لوسر نع تباشلا يناعم ليصفتو راثآلا بيذهت ٠-
 .ه۲٠٤١ ةمركم ا ةكم « يبنلا بر دبع مويقلا دبعو ديشرلا رصان

 ٠١ - نانبل « توريب « ةيملعلا بتكلا راد :يوونلل تاغللاو ءامسألا بيذهت .

 . دنهلا يف ىلوألا ةعبطلا نع روصم « نانبل « رداص راد : رجح نبال بيذهتلا بيذهت -۷

 . يرذنملل وأد يبأ ننس رصتخم رظنا : ميقلا نبال دواد يبأ ننس بيذهت -۸
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 . م۱۹۷۸ -ه۱۳۹۸ دنهلا « نکدلا « دابآ ردیح :نابح نبال تاقثلا-۹٩

 رشانلا نابعش حلاص نأ قتيقحت : يرزجلا ريثألا نبال لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج ٠-

 . م ۱۹۹۸ ةنس توریب ةيملعلا بتكلا راد

 قارعلا ‹ دادغب ‹ يفلسلا يدمح قيقحت : يئالعلل ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج ١-

۱۹۸۷-4 . 

 . ناتسكاب يف ةيمالسإلا ةبتكم ا : يمزراوخلل ديناسملا عماج -۲

 . نانبل - توريب ‹ دنهلا يف ىلوألا ةعبطلا نع روصم :متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرحلا -۳

 ٤- توريب - ةيملعلا بتكلا راد : يسولألل نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج .

 ٥- يقهيبلل ىربكلا ننسلا رظنا : ينامكرتلا نبال يقنلا رهوجلا .

 راد عبط :يقوسدلا ةفرع دمحم نيدلا سمش مامإلل ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح -

 . رصم يف ييلحلا يبابلا ىسيع « ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 نباب ريهشلا نيمأ دمحأ مامإلل ‹ راصبإألا ريونت حرش راتخملا ردلا ىلع راتخملا در ةيشاح -۷

 . م٩٦۱۹ « ھ١۱۳۸ « رص يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم : نيدباع

 مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع خيشلل عنقتسملا داز حرش عبرملا ضورلا ةيشاح -۸
 .ه۳۹۷٠١ ‹ ضایرلا - ةيلهألا عباطملا :يدجنلا

 . نانبل - توريب « ركفلا راد : هجام نبا ننس ىلع يدنسلا ةيشاح -4

 .ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا حرش ىلع يودعلا يلع خيشلا ةيشاح ۷٠-

 ىسيع ةعبطم يف عبط :نيبلاطلا جاهنم ىلع يلحملا حرش ىلع ةريمعو يبوبلقلا ةيشاح ١-
 . رصجب يبلحلا يبابلا

 .ةداعسلا ةعبطم - ةرهاقلا :يناهبصألا ميعن يبأل ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح -۲

 . نانبل - توریب « رداص راد : لیلخ يديس رصتخم ىلع يشرخلا -۳

 ةعبطلا نع روصم « توريب - ليلحجلا راد : رجح نبال ةنماثلا ةئاملا نايعأ ىف ةنماكلا رردلا ٤-

 ٠ . دنهلاب ىلوألا

 رشن . توتلش ميهف ذاتسألا قيقحت :يدرب ىرعت نبال يفاصلا لهنملا ىلع يفانشلا لیلدلا ٥-

 . ىرقلا مآ ةعماجب يملعللا ثحبلا زكرم



 ‹ نانبل - توريب :يكلاملا نوحرف نبال بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا -

 . ىلوألا ةعبطلا نم ةروصم ةعبط

 ةكم - ةثيدحلا ةضهنلا ةعبطم ‹ يراصنألا دامح خيشلا قيقحت : يبهذلل ءاعفضلا ناويد -۷

 . ھ۳۸۷١ ةنس - ةمركملا

 ىسيع ةعبطم . فورعم داوع راشب روتكدلل : مالسإلا خيرات هباتك يف هجهنمو يبهذلا-۸

 .ةرهاقلاب م١۱۹۷ يبلحلا

 . ظافحلا ةركذت رخآب عوبطم : يطويسلا نيدلا لالج فيلأت « يبهذلل ظافحلا ةركذت ليذ -۹

 ٠- ظافحلا ةركذت هرخآب عوبطم « ينيسحلا نيساحملا نبا فيلأت « يبهذلل ظفاحلا ةركذت ليذ .

 ةنس ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم « ةرهاقلا :يلبنحلا بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا-١

۷۲ 

 . ه۹۷۰٠ تیوکلا ‹ بلطملا دبع داشر دمحم قيقحت :يبهذلل ربعا ليذ -۲

  AYتیوکلا عبط / بلطملا دبع داشر دمحم قيقحت: ينيسحلل ربعلا ليذ ۱۹۷۰ .

 قيقحت : يضاقلا نبال لاجرلا ءامسأ يف لاجحلا ةرد ىمسملا ‹ نايعألا تايفو ليذ ٤-

 . م۹۷۰٠ «ةرهاقلا - ةعابطلل رصنلا راد «ء رونلا وبأ يدمحألا دمحم روتكدلا

 يقشمدلا نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ ماما : ةمئألا فالتخا يف ةمألا ةمحر ٥-

 . م۹۸۱٠ - ھ۰۱٤۱ ‹ يراصنألا هللا دبع خیشلا ةعبطب ينع . يعفاشلا

 ىلوألا ةعبطلا نع ريوصت - توربب : يمرادلا ديعس نب نامثعل يسيرملا رشب ىلع درلا-

 . ةرهاقلاب

 - يمالسإلا بتكملا « شيواشلا ريهز قيقحت : يقشمدلا نيدلا رصان نبال رفاولا درلا-۷

 . ھ١٩٤۱ تویب

 ‹ يسابعلا دبع دمحم قيقحت :يداهلا دبع نبال ةفيعض ةقرفتم ثيداحأ يف ةفيطل ةلاسر -۸

 . ھ١٠٠٠ قشمد « عيمجلل ةفاقثلا راد

 ةكمب زابلا راد ةبتكم : يناتكلل ةفرشملا ةنسلا بتك روهشم نايبل ةفرطتسملا ةلاسرلا -۹4

 . ىلوألا ةعبطلا نع ريوصت «ةمركللا

 توريب « ةدغ وبآ حاتفلا دبع خينشلا قيقحت : يونكلل ليدعتلاو حرجلا يف ليمكتلاو عفرلا ٠-
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 .نانبل - توريب - يمالسإلا بتكملا :يوونلا ايركز يبأ ماموال نيبلاطلا ةضورلا ١-

 .ةعرز يبأل ءافعضلا رظنا :ةيوبنلا ةنسلا يف هدوهجو يزارلا ةعرز وبأ -۳

 ٤- ضايرلاب فراعملا راد « هللا دبع قفوم روتكدلا قيقحت : ينطقرادلل مكاحلا تالاؤس .

 فراعملا راد« هللا دبع قفوم روتكدلا قيقحت :ينطقرادلل يمهسلا ةزمح تالؤس ٥-

 . ضايرلاب

 ١- يرمعلا دمحم روتكدلا قيقحت :ىناتسجسلا دواد يبأل ىرجآلا ديبع يبآ تالاؤس ‹

 ةرونما ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا عيزوت ۰

 هللا دبع قفوم روتكدلا قيقحت . ىنيدملا نب ىلعل :ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم تالاؤس -۷

 ۰ ۰ ٠ . ضايرلاب فراعملا راد

 ‹ ةدايز ىفطصم دمحم هححص . يزيرقملا نيدلا ىقتل :كولملا لود ةفرعمل كولسلا -۸

 ۰ . م ۸۰٥۹٠ةرهاقلا

 « يقابلا دبع ءاؤف دمحم هما مث « ركاش دمحأ ةمالعلا حرشو قيقحتب :يذمرتلا ننس -۹

 . م۱۹۷۸ -ه ۱۳۹۸۰ رص يبلحلا يبابلا ىفطصم « ةوطع ميهاربإو

 ٠٠- -ه ۱۳۸۲ رصم « يندملا يناميلا مشاه دبع ديسلا حيحصت : ينطقرادلا ننس ۱۹١١م .

 ١- ةيوبنلا ةنسلا ءايحإ راد « نامهد دمحأ دمحم ذاتسألا رشن :يمرادلا ننس .

 . دنهلاب ىلوألا ةعبطلا نع ةروصم ةمركملا ةكمب زابلا راد عيزوت :يقهيبلل ىربكلا نتسلا - ۲

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . يقابلا دبع داؤف دمحم قيلعتو حيحصت :هجاسم نبا ننس -۳

 . م٩۱۹۷ -ه ۱۳۱١ « نانبل ‹ توریب

 راد يدوعسملا دمحم نسح حيحصت « يدنسلا ةيشاحو يطويسلا حرشب :يئاسنلا ناس - ٤

 . م۱۳۷۸ ‹ ھ۱۳۹۸ نابل « توریب ‹ رکفلا

 ٠- ةلاسرلا ةسسؤم « توريب « نيققحملا نم ةعامج قيقحت :يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس «

  604-۹.ھ

 يبابلا ىفطصم ةرهاقلا « يبلشو « يرايبألاو « اقسلا قيقحت :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ١-

 . ھ۵١۳٠ ةنس « يبلحلا

 عجارملا تبث



 AY عجارلملا تبن

 ديسلا قيقحت . يناجزوجلا بوقعي نب ميهاربإ قاحسإ يبإل :لاجرلا لاوحأ يف ةرجشلا - ۷

 . م۱۹۸۵ -ھه ۱٤۰0 توریب « ةلاسرلا ةسسؤم ‹ ىئارماسلا ےحبص

 ‹ يسدقلا ةبتكم - ةرهاقلا .ىلبنحلا دامعلا نبال بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش -۸

 .هھه۱۳۷۱۹ -۱۳۷۰ ةنس

 راد رشن« نادمح دعس دمحأ روتكدلا قيقحت :ةعامحلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش -۹

 . ضايرلاب ةبيط

 ء يمالسإلا بتكلا . شيواشلا ريهزو طوؤانرألا بيعش قيقحت : يوغبلل ةنسلا حرش ٠-

 . م۱۹۸۰ - ھ۰ نانبل - توریب

 دمحأ تاكربلا يبأ مامإلل :كلام مامإلا بهذم ىلإ كلاسملا برقأ ىلع ريغصلا حرشلا ١-

 . ھه ^۲ ‹ رصمب فراعملا راد« ريدردلا دمحم نبا

 .م۱۹۷۸- ھ۸

 دبع نب دمحم نيدلا لامك مامإلل : ئدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا ىلع ريدقلا حتف حرش -۴

 ‹ يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد « ىلوألا ةعبطلا نع روصم . مامهلا نباب فورعملا دحاولا

 . نانبل - توریب

 . هيلع يقوسدلا ةيشاح عم عبط :ريدردلا دمحأ تاكربلا يبأل ريبكلا حرشلا- ۳

 ٤4- يسدقملا ةمادق نب جرفلا يبأ نيدلا سمش مامإلل : عانقإلا نتم ىلع ريبكلا حرشلا ‹

 ثحببلا زكرم ‹ دامح هيزنو ىليح زا دمحم قيقحت : راجنلا نبال رينملا بكوكلا حرش -

 . ىرقلا مأ ةعماج يملعلا

 راد« راجنلا ريهز دمحم قيلعتو قيقحت : يواحطلا رفعج يبأل راثآلا يناعم حرش ١-

 . م۹۷۹۰ ھ۱۳۹۹ نانبل - توریب « ةيملعلا بتكلا

 - توريب « ركفلا راد . يتوهبلا سنوي نب روصنم مانمإلل: تادارإلا ىهننم حرش -۷

 .نانبل

 نانبل - توريب « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :رشانلا :ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش -۸

 . م۱۹۷۲ - ھ۳
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 خألا قيقحت . يمركلا فسوي نب يعرمل : ةيميت نبا ىلع ةمئألا ءانث يف ةيكزلا ةداهشلا - 4

 .ه١١٤٠١ ةلاسرلا ةسسؤمو « ناقرفلا راد « فلخ نمحرلا دبع مجن روتكدلا

 ليعامسإ خيشلا قيقحت . يداهلا دبع نبال : يكبسلا ىلع درلا يف يكنملا مراصلا ٠-

 . ھ١١٤٠ ضايرلاب ءاتفإلا ةسائر رشنو عبط « يراصنألا

 ١- يرابلا حتف رظنا : يراخبلا مامإلا حيحص .

 . نآمظلا دراوم رظنا :نابح نبا حیحص-۲

 « نانبل - توريب ‹ يمالسإلا بتكملا ‹ يمظعألا دمحم قيقحت :ةميزخ نبا حيحص -_-۳

 . م1۹۸۰ ھه ۰

 تارادإ ةسائر عيزوتو رشن « يقابلا دبع داؤف دمحم قيلعتو قيقحت :ملسم حيحص ٤-_-

 .م۱۹۸۰ - ھ۰١٤۱ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلممل اب ةيملعلا ثوحبلا

 ةيمالسإلا ةعماجلا رشن . يمشاهلا يدعس روتكدلا قيقحت يزارلا ةعرز يبأل: ءافعضلا -°

 ۰ .م1۹۸۲ ھ۲ ةرونملا ةنيدملاب

 ٠ “- ةيروس - بلح « دياز ميهاربإ دومحم قيقحت يراخبلل :ريغصلا ءافعضلا ١٠۳۹٩ه.

 . ةيملعلا بتكلا راد« توريب ‹ يجعلق يطعملا دبع قيقحت يليقعلل :ءافعضلا -۷

 فراعملا راد « هللا دبع قفوم روتكدلا قيقحت : ىنطقرادلل :نيكورتملاو ءافعضلا -۸

 ۰ .ضايرلاب
 . يواخسلا نيدلا سمشل : عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا -۹

 ٠- توريب - ةيملعلا بتكلا راد . يطويسلل : ظافحلا تاقبط .

 ‹ ضايرلا - ةبيط راد . يرمعلا ءايض مركأ روتكدلا قيقحت . طايخ نب ةفيلخل :تاقبطلا-١

 .م 1A1 ھ۲

 ةعبطم «رصم « ولحلاو يحانطلا قيقحت . يكبسلا نيدلا جاتل :ىربكلا يعفاشلا تاقبط -۲

 . يبلحلا ىسيع

 .ه۳۸۰٠ ةنس رداص راد . توریب . دعس نبال : یربکلا تاقبطلا -۷

 قيقحت . مهدعب نمو ةنيدملا لهآ يعباتل ممتملا مسقلا .دعس نبال : ىربكلا تاقبطلا -۸

 . ةيمالسإلا ةعماجلا عيزوتو رشن «روصنم دمحم دايز روتكدلا



 ىجارلما تبث

 . م۱۹۷۲ -ه ۱۳۹۲ رصم . رمعدمحم ىلع قیقحت . يدوادلل : نیرسفملا تاقبط -۹

 ٠- ديس ءاؤفو ‹ دجنملا نيدلا حالص روتكدلا قيقحت . يبهذلل : ربغ نم ربخ ىف ربعلا ‹
 تیوکلا ۱۹٦۰م .

 قيقحت . يداهلا دبع نبال : ةيميت نب دمسحأ مالسإلا خيش بقانم نم ةيردلا دوقعلا-١

 . ةرهاقلاب ىلوألا ةعبطلا نع ريوصت « ىبرعلا باتكلا راد « توريب « ىقفلا دماح دمحم

 .ه١١٤١١ « ةرهاقلاب ةيفلسلا بتكملا . متاح يبأ نبال : ثيدحلا للع- ۲

 مم۰ ھه ١ ‹ ةيروس

 تاساردلا مسق ىلإ ةمدقم ةلاسر ‹ يضاقلا بلاط يبأ بيترت . يذمرتلل :ريبكلا للعلا ٤-

 . بيذ ةزمح روتكدلا خألا قيقحتب « ىرقلا مأ ةعماجب ايلعلا

 داشرإ قيلعتو قيقحت . يزوجلا نب جرفلا يبأل :ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتملا للعلا ٥-

 . م۱۹۷۹ -ه ۱۳۹۹ « ناتسکاب - روهال « يرثألا حلا

 ءاتفؤلا ةسائر رشن « ةدامح قوراف روتكدلا قيقحت يئاسنلل: ةليللاو مويلا لمع -۷

 . ضايرلاب

 رشن . يدابآ ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا يبأل : دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع -۸

 . م1۹۹۸ ‹ ھ۱۳۸۸ « ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملا

 . رصم . يواضيبلل : ىوتفلا ةيارد ىف ىوصقلا ةياغلا- ۹

 يملعلا ثحبلا زكرم رشن « يوابزعلا يركلا دبع قيقحت . يباطخلل : ثيدحلا بیرغ -۰

 . ىرقلا مأ ةعماجب

 ٠١- نانبل - توريب « ةفرعملا راد :رشانلا : ةيميت نبال :ىربكلا ىواتفلا .

 حاتفلا دبع خيشلا قيقحت . يراقلا يلع مامإلل :ةياقنلا باتك حرشب ةيانعلا باب حتف -۲

 . م١۱۹۷ -ه۱۳۸۷ « بلحب ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم :رشانلا . ةدعوبأ

 راد « ابتلا نمحرلا دبع دمحأ : لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم بيترتل ينابرلا حتفلا-۳
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 ةرهاقلاب باهشلا .

 عيزوت ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم رشن .رجح نبال : يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف - ٤١

 . ضايرلاب ءاتفإلا ةسائر

 ٥- رشانلا . يعفارلا دمحم نب ميركلا دبع مساقلا يبأ :مامإلل زيجولا حرش زيزعلا حتف :

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملا

 ١- توريب -ةيملعلا بتكلا راد . يواخسلل ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف -

 نانبل  ۱٤۰۳م۱۹۸۳ -ه .

  - ۷ثحبلا زكرم « سابع هللا يصو روتكدلا قيقحت دمحأ مامإلل: ةباحصلا لئاضف

 م۱۹۸۳ - ھ۰۳٤۱ « یرقلا مأ ةعماجب يملعلا .

  -۸برغملاب ةفاقفلا راد ¢ ةدامح قوراف روتكدلا قيقحت ىئاسنلل: نآرقلا لئاضف ¢

  ۵.ھه

  -۹4هراوتكدلا ةجرد لينل ىرقلا مآ ةعماج ىلإ ةمدقم ةلاسر: يزارلا دمحم نب مامت دئاوف .

 ٠- رداقلا دبع نب دمحم روتكدلا فيلأت :ةيناطلسلا ماكحألا هباتكو ءارفلا ىلعي وبأ يضاقلا

 توریب ‹ ةلاسرلا ةسسؤم « سراف وبأ ‹  ۱٤۰٩۳م۱۹۸۳ -ه .

 ١-القلائد دمحم قيقحت . يحلاصلا نولوط نب نيدلا سمشل : ةيحلاصلا خيرات يف ةيرهوجلا

 ةيناثلا ةعبطلا « قشمد « نامهد دمحأ .

 م۱۹۷4 - ھ۹ .

  - ۳يزج نب دمحأ نب دمحم مامإلل :ةيهقفلا عورفلا لئاسمو ةيعرشلا ماكحألا نيناوق

 ٤4- ةرهاقلاب ةيميت نبا ةبتكم . ينالقسعلا رجح نبال :دنسملا نع بذلا يف ددسملا وقلا 0

 ةنس ٤١١ ١ه.

 ٥- توريب « ةيملعلا بتكلا راد . ىبهذلل :ةتسلا بتكلا ىف ةياور هل ةفرعم فشاكلا .

 ٠- رشانلا . يرمنلا ربلا دبع نب فسوي رمع يبأل : يكلاملا ةنيدملا لهآ هقف يف يفاكلا :

 م۱۹۷۸ -ه ۱۳۹۸ ‹ ضایرلا يف ةثیدحلا ضايرلا ةبتكم .



TAY عجارملاتبث 

 نب هللا دبع نيدلا قفوم دمحم يبأ مامإال :لبنح نب دمحأ لجبملا مامإلا هقف يف يفاكلا -۷

 .م۱۹⁄4-ھ ۹ ¢ ىمالسإلا بتكلملا ¢ ىسدقملا ةمادق

 .ه٤٠١-٤ توریبب - رکفلا راد . يدع نبال : لماکلا-۸

 .ه٤٤۹١١ ةمرکملا

 ٠- ىمظعألا نمحرلا بيبح خيشلا قيقحت : يمشيهلل رازبلا دئاوز نع راتسألا فشك ‹

 -ه ۱۳۹۹ « نانبل - توریب « ةلاسرلا ةسسؤم  1۹۷٩.م

 ةعبطلا نع ريوصت « توريب . ةفيلخ يجاحل: نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك ١-

 . رصم - ةثيدحلا بتكلا راد . يدادغبلا بيطخلل : ةياورلا ملع يف ةيافكلا -۲

 ةسسؤم «يدنهلا يقنلا يلع نيدلا ءالعل : لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك -۳

 . م۱۹۷۹ - ھ۱۳۹۹ ناتبل - توریب « ةلاسرلا

 ىلوألا ةعبطلا نع روصت « توريب - ةيملعلا بتكلا راد . ىبالودلل : ءامسألاو ىنكلا ٤-

 . دنهلاب

 روتكدلا قيحت .لايكلا نبال: تاقثلا ةاورلا نم طلتخا نم ةفرعم ىف تارينلا بكاوكلا ٥-

 .ھه ۹

 ٠- رصجب ةيراجتلا ةبتكملا . ىطويسلل : ةعوضوملا ثيداحأ ىف ةعونصملا ىلآللا .

 دمحم روتكدلا قيقحت . يجبنملا دمحم يبأل : باتكلاو ةنسلا نيب عمحلا يف بابللا -۷

 .ها۴١٤٠١ ةدج ‹« قورشلا راد ‹ دارم ا زيزعلا دبع لضف

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . يكمل ا دهف نب نيدلا ىقتل :ظافحلا تاقبط ليذب ظفالألا ظل -۸

 . يبهذلل ظافحلا ةركذت رخآ يف عوبطم وهو « توريب <

 م۱۹۷۱ نانبل- توریب ‹« يملعألا ةسسؤم . ينالقسعلا رجح نبال : نازيملا ناسل -۹4

 . دنهلا ىف ىلوألا ةعبطلا نع ةروصم ه٠۳۹١-

 ذاتسألا قيقحت . تايفولا نم ةنس فلأ باتك نمض عوبطم . يضاقلا نبال : دئارفلا طقل ٠-

 . ھ۳۹۱١ طابرلا ۰ یجح دمحم



AA 
 ىجارلاتبث

 دومحم قيقحت . يتبسلا نابح نبال :نيكورتملا ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورحملا - ١

 . ينتفلا رهاط دمحمل : رابخألا فئاطلو ليزنتلا بئارغ يف راونألا راحب عمجم -۲

 . اهدعبامو « م۹۹۷٣ -ه ۱۳۸۷ دنهلا« نکدلا ناباردیح

 . م۱۹۹۷ باتکلا راد « نانہل - توریب . يمثيهلل : دئاوفلا عب عينمو دئاوزلا عمجم 1۸۳

 نب دمحم نب نمحرلا دبع بيترتو عج :ةييت نب دمحا مالسإلا خيش ىوانف عومجم ٤-
 . ه۳۹۸٠ یلوألا ةعبطلا نع ریوصت « مساق

 دمحمو « يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي روتكدلا قيقحت . يداهلا دبع نبال : ررحملا-٥

 . ةكمب زابلاراد عيزوت ‹ يبهذلا لامجو « ةرامس ميلس

 يبأ نيدلا يبأ نيدلا دجم مامإلل : لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم ىلع هقفلا ىف ررحملا - 0

 .م ۱۹٠١ - ھ۱۳۹۹ « ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم . ةيميت نب تاكربلا

 نسح مراكملا وبأ ناديز ذاتسألا حيحصت . مزح نب يلع دمحم يبأ مامإلل : ىلحملا -۷

 . م۱۹۹۷ -ه ۱۳۸۷ - رص ةيبرعلا ةيروهمجلا ةبتكم :رشانلا

 . ةرهاقلا ‹ يقفلا دماح دمحم قيقحت . يرذنملا :ظفاحلل دواد ىبأ ننس رصتخم -۸

 يلعبلا يلبنحلا نيدلا ردب مامولل ٤ ةميت نبا مالسإلا خيشل:ةيرصملا یواتفلا رصتخم -۹

 .ه۸١١٠ ةرهاقلاب ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم . يقفلا دماح دمحم هيلع قلعو هححص

 ةسؤم « يداه نب عبر روتکدلا قق مكاحلا هللا دبع يبأل : حيحصلا ىلإ لخدملا-٠

 . توريب « ةلاسرلا

 . فئاطلا « ةيلامكلا لئاسرلا نمض عبط . مكاحلل: ثيدحلا لوصأ يف لخدلملا -1

 نع يخونتلا دعس نب نونحس مامإلا ةياور . سنأ نب كلام مامإلل :ىربكلا ةنودملا -۲

 . م ۱۹۷۸- ھ۱۳۹۸ ‹ توریب -رکفلا راد . مساق نب نمحرلا دبع مامإلا

 . رصم يف حيبص يلع دمحم ةعبطم . يناتسجسلا دواد يبأل: ليسارملا - ۲

 ريهز قيقحت « يناه نب ميهاربإ نب قاحسإ ةياور : لبنح نب دمحأ مامإلا لئاسم -۳

 .ھه ١ ‹ نانبل - تؤريب ىمالسإللا بتكملا ٠ شيواشلا

 ٤- ةفرعملا راد « نانبل - توريب . يناتسجسلا دواد يبأل : دمحأ مامإلا لئاسم .



A۹ عجارملاتبٹ 

 ‹ شيواشلا ريهاز قيقحت . دمحأ نب ةللا دبع هنبا ةياور : لبنح نب دمحأ مامإلا لئاسم -4

 . م۹۸۱۰ ھ۱٩٤۱ « نانبل - توریب « يمالسإلا بتكللا

 .ه۷۸١١ -ه ۱۳۹۸ . مکاحلا هللا دبع يبأل :نیحیحصلا ىلع كردتسملا-

 . توریب « رداص راد : لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم -۷

 . رصم - فراعملا . ركاش دمحم دمحأ ذاتسألا قيقحتو حرش : دمحأ دنسم -۸

 . راتسألا فشك رظنا :رازبلا دنسم -۹

 ٠٠١- ةمركمل ا ةكم زابلا راد عيزوت « يمظعألا نمحرلا بيبح خيشلا قيقحت :يديمحلا دنسم .

 ةعبطلا نع روصم « نانبل- توريب ةفرعملا راد .دوبعملا ةحنم رظنا :ىسلايطلا دنسم ١-

 ۰ . ةيدنهلا

 نومألا راد « قشمد « دسأ ميلس نيسح ذاتسألا قيقحت : ىلصوملا ىلعي يبأ دنسم -۴

 .ه٤١٤٠ « ٹارتلل

 ٠- رصم « يواجبلا دمحم ىلع قيقحت :يهذلل لاجرلا يف هبتشملا ٠۹۱۲ه.

 سنوت ‹ ظوفحم دمحم قيقحت . يزوجلا نبا جرفلا يبأل : يزوجلا نبا ةخيشم ٠-

RAV 

 يرفج رثآ روتكدلا رشنو حيحصت . يناتسجسلا دواد يأ نب ركب يبأ مامإلل :فحاصملا ٠١-

 . ةينامحرلا ةعبطملا « م١١۱۹ -ه ١٠۳١١ رصم <

 ‹ يوانشكلا ىقتنملا دمحم قيقحت . يريصوبلل ةجام نبا :دئاوز يف ةجاجزلا حابصم -۷

 . م۱۹۸۳ ھه ۳

 . يابموب ةيفلسلا رادلا : دنهلا . ةبيش يبأ نبا فنصم -۸

 . يمظعألا نمحرلا بيبح خيشلا قيقحت . يناعنصلا مامه نب قازرلا دبعل: فنصملا-۹

 . م۱۹۷۰ - ھ۱۳۹۰ نانبل- توریب « يمالسإلا بتكلا

 بيبح خيشلا قيقحت . ينالقسعلا رجح نبال :ةينامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا-٠

 . يمظعألا نمحرلا

 . يرذنملل دواد يبأ ننس رصتخم رظنا . يباطخلا ناميلس يبأل : نتسلا ملاعم-١



14۰ 

 . رداص راد . توريب . يومحلا توقايل: نادلبلا مجعم -۲

 . ضايرلاب ةماميلا راد « يرهزلا دمحم قيقحن . يكملا دهف نبال : خويشلا مجعم س۳

 ٤4 -ه۱۳۸۸ « ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملا رشن : يناربطلل : ريغصلا مجعملا- ١٠٤١٤ه.

 ھ۳۹۸١ ‹« فاقوألا ةرازو « دادغب ‹ يفلسلا يدمح قيقحت :ريبكلا يناربطلا مجعم -°

 .ھها

 ١- ثارتلا ءايحإ رادو ىنثملا ةبتكم . ةلاحك اضر رمعل : نيفلؤملا مجعم .

 ‹ ةرهاقلاب عبط ‹ رفص دمحأ ديس ذاتسألا قيقحت . يقهيبلل: راثآلاو نتسلا ةفرعم -۷

 . ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجلا

 نانبل - توريب« نيسح مظعم قيقحت . مكحلا هللا دبع يبأل :ثيدحلا مولع ةفرعم -۸

 . م۷

 ‹ داوع راشب روتكدلا قيقحت . ىبهذلل :راصعألاو تاقبطلا ىلع رابكلا ءارفلا ةفرعم-۹

 .ه٤١٤٠ ‹ توریب « ةلاسرلا ةسسؤم ‹ طوؤانرألا بيعشو يدهم حلاصو

 . توريبب برعملا باتكلا راذ رشن . يزرطملل :برعملا بيترت يف برغملا ح٠

 نم. يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب هللا دبع نيدلا قفوم دمحم يبأ مامإلل : ينغملا ح1

 ضايرلا يف داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر تاعوبطم

 . م۱۹۸1 - ھه

 رهاط دمحم :مهباسنأو مهباقلأو ةاورلا ىنك ةفرعمو لاجرلا ءامسأ طبض يف ينغملا-۲

 .ه١٠١٤٠ « يبرعلا باتكلا راد . ينتفلا

 يف ةيملعلا بتكلا راد ‹ رتعلا نيدلا رون روتكدلا قيقحت . ىبهذلل : ءافعضلا ىف ىنغلا “۳

 . توربب

 ةعبطم . بيطخلا ينيبرشلا دمحم خيشلل: جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم-“4٤

 . م۱۹۵۸ - ھ۱۳۷۷ <« رصمب يبلحلا يبابلا یفطصم

 راد يرامخلا قيدصلا نب دمحم نب دمحأ ديسلل :بيطخلا ثيداحأل بيترتلا حاتفم ٥-

 . توريب يف ميركلا نآرقلا

 دمحأ نب دمحم ديلولا يبأ مامإلل : ماكحأ نم ةنودملا هتضتقا ام نايبل دشر نبا تامدقم -



  عجارلاتبثٹ ^ ر

 ‹ سيعدلا فيان روتكدلا قيقحت . ىمشيهلل :ىلصوملا ىلعي ىبأ دئاوز ىف ىلعلا دصقملا-۷

 . ةماهت راد عبط

 ‹ رصم « ثارتلا راد ‹ رقص دمحأ ديسلا ذاتسألا قيقحت : ىقهيبلل : ىعفاشلا بقانم -۸

 .ھ۱

 .دنهلا . يزوجلا نبال: ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا-۹4

 دماح دمحم قيلعتو حيحصت . ةيميت نبا تاكربلا يبأل :ىفطصملا رابخأ نم ىقتنلا-°

 . م1۹۷۸ - ھ۱۳۹۸ نانبل ‹ توریب « ةفرعملا راد « يقفلا

 مشاه نب هللا دبع قيلعت . دوراجلا نبال : ي هللا لوسر نع ةدنسملا ننسلا نم ىقتنلا-1

 . م1۹7 - ھ۲ ةرهاقلا« يندملا يناميلا

 انبلا نمحرلا دبع نب دمحأل :دواد يبآ يسلايطلا دنسم بيترت يف دوبعملا ةحنم -“-۲

 .ه١٠٤٠١ نانبل- توریب . يتاعاسلا

 روتكدلا قيقحت . نامهط نبا ةياور : لاجرلا يف نيعم نب ىيحي ايركز يبأ مالك نم ٣-

 . ىرقلا مأ ةعماجب يملعلا ثحبلا زكرم . فيس رون دمحأ

 نع ريوصت ‹« توريب - رداص راد . يزيرقملل : راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا-۳

 . ةرهاقلاب ىلوألا ةعبطلا

 .ه١۸١١ ةنس « رصمب دجملا ةعبطم . يزوجلا نبال : تاعوضوملا-٤

 ٥- يبلحلا يبابلا ىسيع « يقابلا دبع داؤف دمحم قيلعتو حيحصت . كلام مامإلل : اطول -

 ‹ ةفرعملا راد « يواجبلا دمحم ىلع قيقحت . ىيهذلل : لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم-

 . م۱۹۹۳- ھ۱۳۸۲ « نانبل - توریب

 حلاص نأ قيقحت ةرهاقلا « ثييدحلا راد . يعليزلل :ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن -۷

 عيطم دمحم قيقحت . يبزخلا نبال : لبنح نب دمحأ مامإلا باحصأل لمكألا تعنلا-۸

 .ه١١٤٠١ ‹ قشمد - ركفلا راد « ةمظابأ رازنو ظفاحلا
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 عجارملا تبث 14۲

 . فارشألا ةفحت رظنا . رجح نبال : فارطألا ىلع فارظلا تكنلا-۹

 يوازلاو يحانطلا قيقحت . يرزجلا ريثألا رجح نبال :رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا -۲ ٠

 . يبلحلا ىسيع ةعبطم ‹ ةرهاقلا

 . يلمرلا سابعلا يبأ نب دمحم نيدلا سمش خيشلل :جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن-١

 . نانبل - توريب « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط « ةيمالسإلا ةبتكملا : رشانلا

 . توريب « نشش ناضمر روتكدلا اهعمج .ايك رت تابتکم ىف ةيبرعلا تاطوطخملا رداون - ۲

 ‹ ليجلا راد « يناكوشلا يلع نب دمحم مامإلل : رابخألا ديس ثيداحأ نم راطوألا لين - ۳

 م۲ « نانيل - توريب

 ٤ ريدقلا حتف هحرش عم عوبطم . ينايغرملا ركب يبآ مامإلل: ىدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا- .

 توريب . يدادغيلا دمحم نب ليعامسإل :نيفنصملا راثآو نيفلؤملا ءامسأ نيفراعلا ةياده - ٥٠

 . لوبنانتسا ةعبطم نع ةروصم ةروص ةعبط <

 ي“ عر نب ںی ي ١  -۲سابع يدهم حلاص ذاتسألا قيقحت . ىمالسلا عفار نب دمحم نيدلا يقتل : تايفولا «

 توريب « ةلاسرلا ةسسؤم ٠٤١١ھ



 تايوتحملا سرهف

 ns . . ... لدعلا دي ىلع عضوي يذلا نهرلا باب

 ns هربغ ىلع هتياتجو هيلع ةيانحلاو نهرلا يف فرصتلا باب

 وهف ةرشع يواسي ًالخ راص مث «رمختف ةرشع هتميق ةرشعب ًاريصع نهر نمو :لاق لصف
 cern خلإ . . . ةرشعب نهر

 e ا هیچ وپ ال امو صاصقلا بجوي ام باب
 خلإ . . .هولتقي نأ مهيلعفافيس نيملسملا ىلع رهش نمو :لاق لصف

 eee eens سفنلا نود اميف صاصقلا باب

 . خلإ . . .صاصقلا طقس لام ىلع ليتقلا ءايلوأو لتاقلا حلطصا اذإو : لاق لصف
 es خلإ . . .ًادمع هلتق مث اطخ لجر دي عطق نمو : لاق لصف

 ا لتقلا يف ةداهشلا باب
 ns لتقلا ةلاح رابتعا يف باب

 .e ا ن نينا يق لصخ

 ne قيرطلا يف لج رلا هثدحم ام باب

 ل لئاملا طئاحلا يق لصق

 u م... اهيلع ةياتحلاو ةميهبلا ةياتج باب

 ا ا ...٠ هيلع ةيانجلاو كولمملا ةيانج باب

 ا خلإ . . . هتميق هيلعف طخ ًادبع لتق نمو لصف

<Y ۰ n 



 r دلولا مو ربدملا ةيانج يف لصف

 es كلذ يف ةيانجلاو يبصلاو ربدملاو دبعلا بصغ باب

 eens لالا ثلثب ةيصولا باب

 eens ةيصولا ةلاح رابتعا يف لصف

 eens توملا ضرم يف قتعلا باب

 . . ضئارفلا تمدق ىلاعت هلا قوقح نم اياصوب ىصوأ نمو : لاق لصف

 .r ............ مهريغو براقآلل ةيصولا باب

 r ةرمثلاو ةمدخلاو ىنكسلاب ةيصولا باب

 eee oan يمذلا ةيصو بان

 ece يصولا ةداهش يف لصف

 ns فلؤملا ةمتاخ

1۹٤ 


